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ค�ำปรำศรัยแม่กองธรรมสนำมหลวง

วันเปิดสอบธรรมสนำมหลวง 

พุทธศักรำช ๒๕๕๖ 

๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ท่ำนผู้เป็นประธำน กรรมกำร และนักเรียนผู้สอบธรรมสนำมหลวงทั้งหลำย

วนันี	้เป็นวนัเปิดสอบธรรมสนามหลวงนกัธรรมชัน้ตรี	ประจ�าปีการศกึษา	

๒๕๕๖	พร้อมกนัทัว่ราชอาณาจกัร	โอกาสนีข้อปรารภกบัท่านทัง้หลายตามสมควร

การสอบธรรมสนามหลวง	 นับเป็นเรื่องท่ีส�าคัญของนักเรียนท้ังหลาย

เป็นการวดัว่าวชิาความรูท้ีไ่ด้ศกึษามานัน้	มคีวามเข้าใจถกูต้องตรงกบัหลกัพระศาสนา

เพียงใด	 อีกทั้งได้วัดความประพฤติของตนด้วยว่า	 สมฐานะภาวะหรือไม่	 การมี

ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติคู่ควรนั้น	 เป็นเกียรติท่ีได้แก่ตนและย่อมมีไปถึงวัด	

ส�านักเรียนของตน	ที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาตลอดพรรษกาล	นอกจากเป็นเรื่อง

ส�าคัญส�าหรับนักเรียนแล้ว	 ยังเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับพระศาสนาด้วย	 เพราะความ

เจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา	 ต้อยอาศัยการศึกษาเป็นเบื้องต้น	 เมื่อการศึกษา 

ถูกต้องดีแล้วย่อมน�าไปสู่การปฏิบัติที่งดงาม	 ผลเบื้องปลายคือการด�ารงอยู่ของ 

พระศาสนาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชาติบ้านเมือง

ปีนี้	 นับเป็นปีมงคลของพุทธศาสนิกชนชาวไทย	 ด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จ

พระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ทรงเจริญพระชนมายุ	
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๑๐๐	 พรรษา	 จึงขอให้นักเรียนทั้งหลายผู้ได้ศึกษา	 มีความรู้ความเข้าใจพระธรรม

วินัยดีแล้ว	น�าไปประพฤติอย่างจริงจัง	เป็นปฏิบัติบูชา	เพราะการปฏิบัติบูชาจะก่อ

ให้เกิดผล	คือความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติ	อ�านวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ	

ธ�ารงพระพทุธศาสนาให้มัน่คงสถาพร	และขอได้ตัง้จติถวายเป็นพระกศุลแด่พระองค์	

ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ	 ขอทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย	 สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล	 

พระชนมสุขทุกประการ

อนึ่ง	ปีการศึกษา	๒๕๕๖	นับเป็นปีเริ่มต้นศตวรรษที่สองแห่งการสอบ

ธรรมสนามหลวง	ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้น�าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้	

ด้วยการส่งข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 และรหัสการเปิดข้อสอบ	ด้วยระบบส่ง

ข้อความผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี	เพือ่ให้การรับข้อสอบธรรมสนามหลวงมปีระสทิธภิาพ	

และเรียบร้อยยิ่งขึ้น	หวังว่าทุกสนามสอบได้ศึกษาและเตรียมปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

ด�าเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาต่อท่านประธานอ�านวยการสอบ	 กรรมการ	

ผู้ก�ากับห้องสอบที่ได้ร่วมกันจัดสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ขออานุภาพแห่งคุณ

พระศรีรัตนตรัย	 และปฏิบัติบูชาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบ�าเพ็ญมาโดยล�าดับ	 จง

ประมวลเป็นพลวปัจจยับนัดาลให้ทกุท่าน	ถงึความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินยั

ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน	เทอญ

(สมเด็จพระวันรัต)

แม่กองธรรมสนามหลวง

วัดบวรนิเวศวิหาร

กรุงเทพมหานคร
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ค�ำปรำศรัยแม่กองธรรมสนำมหลวง

วันเปิดสอบธรรมสนำมหลวง 

พุทธศักรำช ๒๕๕๖ 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ท่ำนผู้เป็นประธำน กรรมกำร และนักเรียนผู้สอบธรรมสนำมหลวงทั้งหลำย

วันน้ี	 เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงสมัยที่สอง	 ประจ�าปีการศึกษา	

๒๕๕๖	พร้อมกนัทัว่ราชอาณาจกัร	โอกาสนีข้อปรารภกบัท่านทัง้หลายตามสมควร

การสอบธรรมสนามหลวงนบัเป็นเร่ืองทีส่�าคญัของนกัเรยีนทัง้หลาย	เป็นการ

วัดว่าวิชาความมีรู้ที่ได้ศึกษามานั้น	มีความเข้าใจถูกต้องตรงกับหลักศาสนาเพียงใด	

และได้ประพฤติตนในการสอบสมฐานะภาวะหรือไม่	 การมีความรู้ความเข้าใจและ

ปฏิบัติคู่ควรนั้น	 เป็นเกียรติที่ได้แก่ตนและย่อมมีไปถึงวัดส�านักเรียนหรือโรงเรียน

ของตนที่ได้ศึกษาหลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนามานอกจากเป็นเรื่องส�าคัญ

ส�าหรับนักเรียนแล้ว	ยงัเป็นเรือ่งส�าคญัส�าหรบัพระศาสนาด้วยเพราะความเจรญิมัน่คง

ของพระพุทธศาสนา	ต้องอาศัยการศึกษาเป็นเบื้องต้น	 เมื่อการศึกษาถูกต้องดีแล้ว	

ย่อมน�าไปสู่การปฏิบัติที่งดงาม	 ผลเบื้องปลายคือการด�ารงอยู่ของพระศาสนา	 

ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของตนและสังคมไทยตลอดถึงสังคมโลก
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ขอให้นักเรียนทั้งหลายผู้ศึกษาดีแล้ว	 น�าความรู้ความเข้าใจในพระธรรม

วินัยไปประพฤติอย่างจริงจัง	 เป็นปฏิบัติบูชา	 เพราะการปฏิบัติบูชาจะก่อให้เกิดผล

คอืความสขุความเจรญิแก่ผูป้ฏบิตัอิ�านวยคณุประโยชน์ต่อประเทศชาต	ิธ�ารงพระพุทธ

ศาสนาให้มัน่คงสถาพร	และขอให้นกัเรยีนทัง้หลายตัง้จิตน้อมถวายเป็นพระกสุลแด่	

เจ้าพระคุณ	สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

อนึ่ง	ปีการศึกษา	๒๕๕๖	นับเป็นปีเริ่มต้นศตวรรษที่สองแห่งการสอบ

ธรรมสนามหลวงส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้น�าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้	

ด้วยการส่งข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 และรหัสการเปิดข้อสอบด้วยระบบส่ง

ข้อความผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี	เพือ่ให้การรับข้อสอบธรรมสนามหลวงมปีระสทิธภิาพ

และเรียบร้อยยิ่งขึ้น	หวังว่าทุกสนามสอบได้ศึกษาและเตรียมปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

ด�าเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอขอบคุณและขออนโุมทนาต่อทุกท่านประธานอ�านวยการสอบ	กรรมการ

ผู้ก�ากับห้องสอบ	 ท่ีได้ร่วมกันจัดการสอบธรรมสนามหลวงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์

ยตุธิรรม	ขออานภุาพแห่งคณุพระศรรีตันตรยั	และปฏบิตับิชูาทีท่่านทัง้หลายได้ตัง้ใจ

บ�าเพญ็มาโดยล�าดบั	จงประมวลเป็นพลวปัจจัยบนัดาลให้ทกุท่าน	ถงึความงอกงาม

ไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ประสบความเจริญรุ่งเรือง

ตลอดกาลนาน	 เทอญ.

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง

วัดบวรนิเวศวิหาร	  
กรุงเทพมหานคร



ประกำศลงโทษผู้ท�ำทุจริต
เวลำสอบควำมรู้ในสนำมหลวง
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ประกำศลงโทษผู้ท�ำทุจริต 

เวลำสอบควำมรู้ในสนำมหลวง

วันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 มหาเถรสมาคม	 ๑๓	 องค์	 

มสีมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน	ประชมุทีต่�าหนกัเพช็ร	วดับวรนเิวศวหิาร	ปรารภ

การสอบไล่ธรรมวินัยและบาลีสนามหลวงว่า	 ก่อนนักเรียนจะสอบ	 เจ้าหน้าท่ี 

อ่านประกาศของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 ห้ามถามกัน	 บอกกัน	 เป็นต้นเสมอ	

ประมาณ	 ๑๐	 ปีแล้ว	 ยังมีนักเรียนท�าทุจริตในเวลาสอบทุกปี	 ขืนดื้อล่วงค�าสั่ง 

ท�าทุจริตผิดมรรยาทของพระเณร	 ส่อว่าความรู้ที่เล่าเรียนไว้ไม่ให้ผลดี	 เป็นกิริยาที่

เลวทรามเสยีหายทัง้ตนและพระศาสนา	ไม่มธีรรมเป็นเครือ่งอบรมพอ	มนิีสยัหยาบ	

ไม่มีหิริโอตตัปปธรรมที่เป็นของละเอียด	 ไม่เป็นอาชญา	 พอที่จะปราบปรามได	้

เสื่อมศรัทธาเลื่อมใสของมหาชนที่เคารพนับถือ	 เป็นที่ดูหมิ่นของพาหิรกชน	ฯ

มหาเถรสมาคมมีความเห็นร่วมกัน	จึงให้ประกาศว่า

๑.	ต่อไปน้ีนักเรียนใดฝ่าฝืนท�าทุจริตในเวลาสอบด้วยประการใด ๆ  

สนามหลวงจกัลงโทษห้ามไม่ให้นกัเรียนนัน้เข้าสอบ	ในสนามหลวงมกี�าหนด	๕	ปี	

ถ้าพ้นก�าหนด	๕	ปี	แล้วท�าทุจริตอีก	ห้ามไม่ให้สอบจนตลอดชีวิต

๒.	ถ้าเจ้าหน้าที่ท�าการเกี่ยวกับการสอบ	 ผู้ใดท�าทุจริต	 เช่น	 ช่วยบอก

นักเรียน	 หรือมีเจตนาท�าต้นประโยคให้รั่วเป็นต้น	 จักให้ลงโทษผู้นั้น	 ดังนี้	 
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ถ้าผู้นั้นมีสมณศักดิ์ราชทินนาม	จักขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดจาก

สมณศักด์ิ	ถ้าผู้น้ันเจ้าคณะตัง้	จกัให้ถอดเสยีจากสมณศกัดิ	์จกัให้ลงทณัฑกรรมตาม

สมควรแก่โทษ	และไม่ให้เกี่ยวข้องกับสนามหลวงอีก	ฯ

๓.	ถ้าแม่กองหรือกรรมการ	 เห็นประโยคไหนน่ารังเกียจว่า	 สอบเป็น

ทุจริต	 เช่นดูของผู้อื่น	 ไม่ใช่สอบด้วยความรู้ของตน	 เป็นต้น	 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่

หรือแม่กองต้ังกรรมการขึ้นตามสมควรแล้ว	 วินิจฉัยด้วยความเห็นชอบพร้อมกัน	

หรือตามส่วนข้างมาก	แล้วจัดท�าไปโดยชอบ	ฯ

ประกาศตั้งแต่วันที่	๔	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๗๕

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์



หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษำ
ที่ประกำศใช้ปัจจุบัน
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หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา 

ที่ประกำศใช้ปัจจุบัน

นักธรรมชั้นตรี

๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต	 เล่ม	๑	

ให้นักเรียนแต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล	อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ

ด้วย	๑	สภุาษติ	บอกชือ่คมัภร์ีทีม่าแห่งสุภาษตินัน้ด้วย	สุภาษติทีอ้่างมานัน้

ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเร่ืองกับกระทู้ตั้ง	 ชั้นนี้	 ก�าหนดให ้

เขียนลงในใบตอบ	ตั้งแต่	๒	หน้า	(เว้นบรรทัด)	ขึ้นไป

๒. วิชาธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ

๓. วิชำพุทธ

หลกัสตูร	ใช้หนงัสอืพทุธประวตัเิล่ม	๑ - ๒ - ๓	ปฐมสมโพธ	ิพระนพินธ์	

สมเด็จพระสังฆราช	(ปุสฺสเทว)	ศาสนพิธี	 เล่ม	๑

๔. วิชาวินัย

หลักสูตร	ใช้หนังสือนวโกวาท	แผนกวินัยบัญญัติ,	วินัยมุขเล่ม	๑
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นักธรรมชั้นโท

๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต	 เล่ม	๒	

ให้นักเรียนแต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่น 

มาประกอบไม่น้อยกว่า	๒	สุภาษิต	 และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิต

นั้นด้วย	 ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกันแต่จะซ�้าคัมภีร์ได้	 ไม่ห้าม	 สุภาษิตที่

อ้างมานัน้	ต้องเรยีงเชือ่มความให้ตดิต่อสมเรือ่งกบักระทูต้ั้ง	ช้ันนี	้ก�าหนด

ให้เขียนลงในใบตอบ	ตั้งแต่	๓	หน้า	(เว้นบรรทัด)	ขึ้นไป

๒. วิชาธรรม แก้ปัญหาธรรมวิภาคพิสดารออกไป

หลักสูตร	ใช้หนังสือธรรมวิภาค	ปริเฉทที่	๒

๓. วิชำพุทธ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ

หลักสูตร	 ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ	 และพุทธานุพุทธประวัต	ิ

อันกล่าวเฉพาะ	 ประวัติพระสาวก	 สังคีติกถา	 ปฐมสมโพธิกถา	 

พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺสเทว)	 และศาสนพิธี	 เล่ม	 ๒	 

ขององค์การศึกษา

๔. วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยให้พิสดารออกไป

หลักสูตร	ใช้หนังสือวินัยมุข	 เล่ม	๑ - ๒	

ผู้จะเข้ำสอบประโยคนักธรรมชั้นโท 

ต้องได้ประโยคนักธรรมชั้นตรีในสนำมหลวงมำแล้ว
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นักธรรมชั้นเอก

๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต	 เล่ม	๓	

ให้นักเรียนแต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่นมา

ประกอบไม่น้อยกว่า	๓	สุภาษิต	และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้น

ด้วย	ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกัน	แต่จะซ�้าคัมภีร์ได้	ไม่ห้าม	สุภาษิตที่อ้าง

มานั้น	 ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง	 ชั้นนี้	 ก�าหนด

ให้เขียนลงในใบตอบ	ตั้งแต่	๔	หน้า	(เว้นบรรทัด)	ขึ้นไป

๒. วิชาธรรม แก้ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา

หลักสูตร	 ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์	 ส่วนปรมัตถปฏิปทาและสังสารวัฏ	

สมถกรรมฐาน	วิปัสสนากรรมฐาน	มหาสติปัฏฐาน	คิริมานนทสูตร

๓. วิชำพุทธ แก้ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติกับข้อธรรมในท้องเรื่องนั้น

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธประวัติ	 เล่ม	๑ - ๒ - ๓ 

ปฐมสมโพธิ	 พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺสเทว)	

พุทธานุพุทธประวัติ	 อนุพุทธประวัติ	 พระปฐมสมโพธิกถา	 พระนิพนธ์

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	

๔. วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยมีสังฆกรรมเป็นต้น

หลักสูตร	ใช้หนังสือวินัยมุข	 เล่ม	๓	และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ผู้จะเข้ำสอบประโยคนักธรรมชั้นเอก 

ต้องได้ประโยคนักธรรมชั้นโทในสนำมหลวงมำแล้ว
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ธรรมศึกษำชั้นตรี

๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต	 เล่ม	๑	

ชั้นนี้	ก�าหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้	๕	หมวด	คือ

๑)	ทานวรรค

๒)	ปาปวรรค

๓)	ปุญญวรรค

๔)	สติวรรค

๕)	สีลวรรค

ให้นักเรียนแต่งอธบิายให้สมเหตุสมผล	อ้างสุภาษติอ่ืนมาประกอบด้วย	

๑	 สุภาษิต	 บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย	 สุภาษิตที่อ้างมานั้น

ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง	 ชั้นนี้	 ก�าหนดให้เขียน

ลงในใบตอบ	ตั้งแต่	๒	หน้า	(เว้นบรรทัด)	ขึ้นไป

๒. วิชาธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ

ชั้นนี้	ก�าหนดให้เรียนหมวดธรรม	ดังนี้

ทุกะ หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก	๒

ธรรมเป็นโลกบาล	๒
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ธรรมอันท�าให้งาม	๒

บุคคลหาได้ยาก	๒

ติกะ หมวด ๓

รตนะ	๓

คุณของรตนะ	๓

โอวาทของพระพุทธเจ้า	๓

ทุจริต	๓

สุจริต	๓

อกุศลมูล	๓

กุศลมูล	๓

สัปปุริสบัญญัติ	๓

บุญกิริยาวัตถุ	๓

จตุกกะ หมวด ๔

วุฑฒิ	๔

จักร	๔

อคติ	๔

ปธาน	๔

อธิษฐานธรรม	๔

อิทธิบาท	๔

ควรท�าความไม่ประมาทในที่	๔	สถาน
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พรหมวิหาร	๔

อริยสัจ	๔

ปัญจกะ หมวด ๕

อนันตริยกรรม	๕

อภิณหปัจจเวกขณ์	๕

ธัมมัสสวนานิสงส์	๕

พละ	๕

ขันธ์	๕

ฉักกะ หมวด ๖

คารวะ	๖

สาราณิยธรรม	๖

สัตตกะ หมวด ๗

อริยทรัพย์	๗

สัปปุริสธรรม	๗

อัฏฐกะ หมวด ๘

โลกธรรม	๘

ทสกะ หมวด ๑๐

บุญกิริยาวัตถุ	๑๐

คิหิปฏิบัติ
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จตุกกะ	หมวด	๔

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์	๔

สัมปรายิกัตถประโยชน์	๔

มิตตปฏิรูป	๔

มิตรแท้	๔

สังคหวัตถุ	๔

ธรรมของฆราวาส	๔

ปัญจกะ 

มิจฉาวณิชชา	๕

สมบัติของอุบาสก	๕

ฉักกะ

ทิศ	๖

อบายมุข	๖

๓. วิชำพุทธ

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม	๑ - ๒ - ๓ 

ปฐมสมโพธิ	พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺสเทว)	และศาสนพิธี	

เล่ม	๑	ขององค์การศึกษา

๔. วิชาวินัย

หลักสูตร	 ใช้หนังสือเบญจศีลเบญจธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	

(เจริญ	ญาณวรเถร)
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ธรรมศึกษำชั้นโท

๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต	 เล่ม	๒	

ในชั้นนี้	ก�าหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้	๕	หมวด	คือ

๑)	อัตตวรรค

๒)	กัมมวรรค

๓)	ขันติวรรค

๔)	ปัญญาวรรค

๕)	 เสวนาวรรค

ให้นักเรียนแต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่นมา

ประกอบไม่น้อยกว่า	 ๒	 สุภาษิต	 และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิต 

นั้นด้วย	 ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกันแต่จะซ�้าคัมภีร์ได้	 ไม่ห้าม	 สุภาษิตที่

อ้างมานัน้	ต้องเรยีงเชือ่มความให้ตดิต่อสมเรือ่งกบักระทูต้ั้ง	ช้ันนี	้ก�าหนด

ให้เขียนลงในใบตอบ	ตั้งแต่	๓	หน้า	(เว้นบรรทัด)	ขึ้นไป

๒. วิชาธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือธรรมวิภาค	ปริเฉทที่	๒

ชั้นนี้	ก�าหนดให้เรียนหมวดธรรม	ดังนี้

ทุกะ หมวด ๒

กัมมัฏฐาน	๒

กาม	๒
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บูชา	๒

ปฏิสันถาร	๒

สุข	๒	(กายิกสุข - เจตสิกสุข)

ติกะ หมวด ๓

อกุศลวิตก	๓

กุศลวิตก	๓

อัคคิ	๓

อธิปเตยยะ	๓

ญาณ	๓	(สัจจญาณ	)

ตัณหา	๓

ปาฏิหาริยะ	๓

ปิฎก	๓

พุทธจริยา	๓

วัฏฏะ	๓

สิกขา	๓

จตุกกะ หมวด ๔ 

อปัสเสนธรรม	๔

อัปปมัญญา	๔

พระอริยบุคคล	๔

โอฆะ	๔

กิจในอริยสัจ	๔
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บริษัท	๔

บุคคล	๔

มรรค	๔

ผล	๔

ปัญจกะ หมวด ๕

อนุปุพพีกถา	๕

มัจฉริยะ	๕

มาร	๕

เวทนา	๕

ฉักกะ หมวด ๖

จริต	๖

ธรรมคุณ	๖

สัตตกะ หมวด ๗

วิสุทธิ	๗

อัฏฐกะ หมวด ๘

อวิชชา	๘

นวกะ หมวด ๙

พุทธคุณ	๙

สังฆคุณ	๙
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ทสกะ หมวด ๑๐

บารมี	๑๐

ทวาทสกะ หมวด ๑๒

กรรม	๑๒

๓. วิชำพุทธ

หลักสูตร	ใช้หนังสืออนุพุทธประวัติ	และพุทธานุพุทธประวัติ	อันกล่าว

เฉพาะประวัติพระสาวก	สังคีติกถา	ปฐมสมโพธิกถา	พระนิพนธ์สมเด็จ

พระสังฆราช	(ปุสฺสเทว)	และศาสนพิธี	 เล่ม	๒	ขององค์การศึกษา	

ชั้นนี้	ก�าหนดให้เรียนประวัติของพระสาวก	จ�านวน	๔๐	รูป	

๔. วิชาวินัย

หลกัสตูร	ใช้หนงัสืออุโบสถศลีของพระราชรตันมนุ	ี(ชยัวฒัน์	ปญญฺาสริิ 

ป.ธ.๙)	วัดพระปฐมเจดีย์	จังหวัดนครปฐม

ผู้จะเข้ำสอบประโยคธรรมศึกษำชั้นโท 

ต้องได้ประโยคธรรมศึกษำชั้นตรีในสนำมหลวงมำแล้ว
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ธรรมศึกษำชั้นเอก

๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม

หลักสูตร	ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต	 เล่ม	๓	

ในชั้นนี้	ก�าหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้	๕	หมวด	คือ

๑)	อัปปมาทวรรค

๒)	จิตตวรรค

๓)	ธรรมวรรค

๔)	วิริยวรรค

๕)	สามัคคีวรรค

ให้นักเรียนแต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่นมา

ประกอบไม่น้อยกว่า	 ๓	 สุภาษิต	 แลบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิต 

นั้นด้วย	 ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกันแต่จะซ�้าคัมภีร์ได้	 ไม่ห้าม	 สุภาษิตที่

อ้างมานัน้	ต้องเรยีงเชือ่มความให้ตดิต่อสมเรือ่งกบักระทูต้ั้ง	ช้ันนี	้ก�าหนด

ให้เขียนลงในใบตอบ	ตั้งแต่	๔	หน้า	(เว้นบรรทัด)	ขึ้นไป

๒. วิชาธรรม

หลักสูตร	หนังสือธรรมวิจารณ์	ส่วนปรมัตถปฏิปทา

นิพพิทา

ปฏิปทาแห่งนิพพิทา

สังขาร
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อนิจจลักขณะ

ทุกขลักขณะ

อนัตตลักขณะ

วิรำคะ

ไวพจน์แห่งวิราคะ

วิมุตติ

วิมุตติ	๒

วิมุตติ	๕

วิสุทธิ

วิปัสสนาญาณ	๙

วิสุทธิ	อีกบรรยายหนึ่ง

วิสุทธิ	๗

สันติ

ปฏิปทาแห่งสันติ

นิพพาน

มติแห่งลัทธิภายนอก

มติข้างพระพุทธศาสนา

นิพพานธาตุ	๒

บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน

บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน
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บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน

บาลีแสดงนิพพานทั้ง	๒	บรรยาย

บาลีใช้	ปรินิพพาน	หมายอนุปาทิเสส

บาลีใช้	ปรินิพพุต	แทนปรินิพพาน

มติปรารภพระพุทธเจ้าหลายพระองค์

ปฏิปทาแห่งนิพพาน

หนังสือสมถกรรมฐาน 

หัวใจสมถกัมมัฏฐำน

กายคตาสติ

เมตตา

พุทธานุสสติ

กสิณ

จตุธาตุววัตถานะ

สมถภาวนา

พระพุทธคุณ

หนังสือธรรมสมบัติ

หมวดที่	๑๐	วิปัสสนากัมมัฏฐาน

๓. วิชำพุทธ แก้ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติ	กับข้อธรรมในท้องเรื่องนั้น

หลักสูตร	 ใช้หนังสือพุทธประวัติ	 เล่ม	 ๑ - ๒ - ๓	 ปฐมสมโพธ	ิ 

พระนิพนธ์	 สมเด็จพระสังฆราช	 (ปุสฺสเทว)	 พุทธานุพุทธประวัติ	
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อนพุทุธประวตั	ิพระปฐมสมโพธกิถา	พระนิพนธ์ของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	

๔. วิชาวินัย

หลักสูตร	ใช้หนังสือหลักสูตรกรรมบถของพระราชรัตนมุนี		 

(ชัยวัฒน์	ปญฺญาสิริ	ป.ธ.๙)	วัดพระปฐมเจดีย์	จังหวัดนครปฐม

ผู้จะเข้ำสอบประโยคธรรมศึกษำชั้นเอก 

ต้องได้ประโยคธรรมศึกษำชั้นโทในสนำมหลวงมำแล้ว





วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
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วิธีตรวจในสนำมหลวง

ขอประกำศแก่กรรมกำรทั้งหลำยทรำบทั่วกัน

การตรวจประโยคธรรมและธรรมศกึษาของสนามหลวงความประสงค์เพือ่

ทราบความรู้ของนักเรียนตามความเป็นจริง	 เป็นทางให้ผู้ศึกษาเจริญในวิทยาการ

และจริยสมบัติ	สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป

ปัญหาทีอ่อกสอบ	สนามหลวงแผนกธรรมได้รวบรวมข้ึนจากข้อสอบของ

พระกรรมการหลายรปู	มกีรรมการตรวจพเิศษคดัเลอืกอกีชัน้หนึง่	ถามความจ�าบา้ง	

ความเข้าใจบ้าง	 ความคิดบ้าง	 การตรวจต้องถือแนวนี้เป็นเกณฑ์ตรวจ	 ค�าถามที่

ถามความจ�าต้องตอบให้ตรงตามแบบ	และอาจเหมือนกนัได้หมดทกุคน	ทีถ่ามความ

เข้าใจ	ในทางที่ถูกมีได้อย่างเดียว	แต่โวหารอาจต่างกัน	ที่ถามความคิดเหตุผลย่อม

มีได้คนละอย่างตามความคิดของแต่ละคน	นี้เป็นประมาณในการตอบ	ค�าเฉลยนั้น

เป็นเพียงแนวทางให้กรรมการได้ถือเป็นเกณฑ์ในการตรวจได้สะดวก	 เป็นเพียงมติ

หนึ่งที่อาศัยหลักเป็นส�าคัญ	 จะเกณฑ์ให้นักเรียนตอบตรงกันทุกข้อคงเป็นไปไม่ได้	

เว้นไว้แต่ใจความส�าคัญเท่านั้น	ส่วนข้อสอบของธรรมศึกษาทุกชั้น	เว้นเรียงความ

แก้กระทู้ธรรม	ปัญหาที่ออกสอบเป็นแบบปรนัย	คือเลือกค�าตอบที่บอกมาแล้วใน

แต่ละข้อ	 แต่ต้องเป็นค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ	 ซึ่งมีที่ถูกที่สุดเพียงข้อละ

ค�าตอบเดยีว	นกัเรยีนจะต้องเลอืกตอบข้อทีถ่กูเท่านัน้	เลอืกตอบผดิเป็นไม่ได้คะแนน	



30

เป็นการถามทั้งความรู้	ความเข้าใจ	ความจ�า	และความคิดไปในตัวด้วย

การตรวจก็เพื่อจะรู้ว่านักเรียนมีความรู้หลักธรรมวินัย	 ควรแก่การด�ารง

พระศาสนาหรือไม่	 ควรได้เป็นได้	 ควรตกเป็นตก	 อย่างนี้เป็นทางเจริญวิทยาการ

ของผู้ศึกษาต่อไป

ผูต้รวจพงึตัง้ใจอยูใ่นมชัฌตัตเุบกขา	วางตนเป็นกลาง	ถอืความจรงิเป็นหลกั	

ถูก	ว่าตามถูก	ผิด	ว่าตามผิด	ไม่ควรถืออคติอันท�าให้เสียความเที่ยงธรรม	มุ่งท�า

กิจพระศาสนา	สงเคราะห์กุลบุตรให้ได้ความเสมอภาคทั่วหน้ากัน

ท่านทัง้หลายได้รบัอาราธนามาให้เป็นกรรมการนัน้	คอืเป็นผูท้ีส่นามหลวง

เห็นแล้วว่าทรงคุณธรรมควรแก่ฐานะ	 สมควรจะยกย่องให้เป็นผู้ตรวจความรู้ 

ของนกัเรยีนได้	ขอท่านจงเคารพต่อความเป็นธรรม	เพือ่ความเสมอภาคแก่นกัเรยีน

ท้ังหลาย	 ถ้าคณะกรรมการกองใดหรือผู้ใด	 มีมติไม่ลงกันหรือขัดข้องอย่างใด	 

หากตกลงกันไม่ได้	 ให้หารือประธานในที่นั้น	 ให้ท่านช้ีขาดและพึงปฏิบัติตาม 

โดยธรรม

อนึ่ง	นักเรียนบางคนบางส�านักอยากได้จนเกินพอดี	ถึงกับท�าผิดระเบียบ

ของสนามหลวง	ลมืคดิถงึตนว่า	เรยีนธรรมสอบธรรม	เป็นนักธรรม	ขอให้กรรมการ

ทั้งหลายช่วยสอดส่องตรวจตราก�ากับไปด้วย	ลักษณะของใบตอบที่ส่อทุจริต	ดังนี้

๑.	ฉบับเดียวกัน	 ลายมือไม่เหมือนกัน	 หรือวันต้นอย่างหนึ่ง	 

วันหลังอย่างหนึ่ง	ซึ่งส่อว่าเป็นคนละคน	เหล่านี้แปลว่าคนอื่นท�าให้

๒.	ค�าตอบท่ีต้องเรียงค�าพูดมาก ๆ เหมือนกับฉบับอ่ืน	 อันส่อว่าไม่ใช่

ความจ�า	 ความรู้อันเป็นส�านวนของตน	 นี้แปลว่า	 ดูค�าตอบของคนอื่นหรือให้คน
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อื่นดูค�าตอบ

๓.	ตอบโดยท�านองอย่างเขียนค�าบอก	 เหมือนกันจริง ๆ เช่น	 

ผิดเหมือนกัน	 ถูกเหมือนกัน	 แก้เหมือนกัน	 ขีดฆ่าเหมือนกัน	 ตกข้อความ 

เหมือนกัน	นี้แสดงว่ามีผู้บอกให้ตอบ

๔.	ถ้าเห็นว่าทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่ง	 จงลงเลขศูนย์	 น�าเสนอประธาน

กรรมการเก็บรวบรวมไว้กับใบตอบคนเดียวกัน	 เพื่อเป็นหลักฐาน

วิธีตรวจประโยคธรรมสนำมหลวง

๑.	วิธีตรวจนี้	 เป็นวิธีตรวจให้คะแนน	 คะแนนเต็มแต่ละข้อ	 

มี	๑๐	คะแนน

๒.	การจะตรวจให้คะแนนเต็มหรือไม่	 ให้กรรมการพิจารณาเห็นตาม 

สมควร	ถ้าไม่ถูกเลย	ให้ลงเลข	๐	

๓.	ข้อใหญ่ที่มีข้อย่อย	ให้ลงคะแนนที่ข้อย่อยแต่ละข้อ	แล้วรวมคะแนน

ไว้ที่ เลขหัวข้อใหญ่นั้น ๆ เมื่อตรวจข้อย ่อยครบในแต่ละข้อย ่อยใหญ	่ 

ให้รวมคะแนนไว้คราวหนึ่ง	 แล้วเขียนเลขจ�านวนคะแนนที่ได้เฉพาะข้อนั้น ๆ ไว้ที่

เลขหัวข้อของข้อนั้น ๆ

๔.	เมื่อตรวจครบทั้ง	 ๑๐	 ข้อแล้ว	 ให้รวมคะแนนทั้งหมด	 (๑๐	 ข้อ)	

แล้วเขียนไว้ที่มุมขวาด้านบนทุกฉบับ

๕.	ตรวจเสร็จแล้วให้ลงช่ือก�ากับไว้ที่มุมซ้ายมือด้านบนทุกฉบับ	 และ 

ฉบับแรกของแต่ละปึกให้ลงชื่อโดยเขียนตัวบรรจงทุกปึก

๖.	เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกชั้น	 เว้นกระทู้	 ข้อสอบแต่ละวิชา 
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มี	 ๕๐	 ข้อ ๆ ละ	 ๒	 คะแนน	 ให้ตรวจไปตามใบเฉลยฉบับที่เฉลยไว้ให้	 

ตรวจแต่ละฉบับแล้ว	ให้นับข้อรวมคะแนนและปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ	๕.

๗.	ในกรณีที่นักเรียนธรรมศึกษากากบาทลงในช่องค�าตอบในข้อเดียวกัน

หลายค�าตอบ	ถือว่าข้อนั้น ๆ เป็นผิด	 ไม่ได้คะแนน	หากมีรอย	ขูด	ลบ	ขีด	ฆ่า	

ไว้	 แต่พอเป็นหลักฐานให้ทราบว่านักเรียนตกลงใจตอบค�าตอบในข้อไหนได้	 ก็ให้

ตรวจไปตามนั้น

๘.	การตรวจให้ใช้กรรมการ	 ๒	 รูป	 เมื่อกรรมการรูปท่ี	 ๑	 ตรวจ 

เสร็จแล้ว	 ให้กรรมการรูปที่	 ๒	 ตรวจซ�้า	 ถ้าเห็นไม่ร่วมกันให้ตกลงแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงได้	ถ้าเห็นร่วมกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข	แล้วให้ลงนามก�ากับไว้ 

ทุกฉบับ	โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการรูปที่	๑

กำรให้คะแนน

๑.	การให้คะแนนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น	มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑.๑	 ส�าหรับประโยคนักธรรมทุกชั้นให้ถือ	 ๔๐๐	 คะแนนเป็น 

เกณฑ์	 วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม	 ๑๐๐	 คะแนน	 เมื่อรวมคะแนน 

ของทั้ง	 ๔	 วิชาแล้ว	 ต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่า	 ๒๘๐	 คะแนน	 ถือว่า

สอบได้	ต�่ากว่า	๒๘๐	คะแนน	ถือว่าสอบตก

๑.๒	ส�าหรับธรรมศึกษาทุกชั้น	 ให้ถือ	 ๔๐๐	 คะแนนเป็นเกณฑ์	

วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม	 ๑๐๐	 คะแนน	 เมื่อรวมคะแนนของทั้ง	 ๔	

วิชาแล้ว	 ต้องได้คะแนนไม่ต�่ากว่า	 ๒๐๐	 คะแนน	 ถือว่าสอบได้	 

ต�่ากว่า	๒๐๐	คะแนน	ถือว่าสอบตก	
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๑.๓	นกัธรรมและธรรมศกึษาทกุชัน้	เมือ่ตรวจดคูะแนนของแต่ละ

วชิาทีไ่ด้แล้ว	หากมวีชิาใดวชิาหนึง่	ได้คะแนนต�า่กว่า	๒๕	คะแนน	แม้

จะรวมครบทกุวชิาแล้วได้เกินกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดกต็าม	ให้ถอืว่าการสอบ

ครั้งนี้เป็นการสอบตกด้วย

๒.	ผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น	 ต้องสอบทั้ง	 ๔	 วิชา	 

ถ้าขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง	สนามหลวงแผนกธรรมไม่รับพิจารณา	ให้อยู่ในเกณฑ์

สอบตก

๓.	การตอบสับข้อให้หักคะแนนเสีย	 ๒	 คะแนนเช่นเดิม	 คือแทนที ่

จะได้	๑๐	คะแนนเตม็	กใ็ห้เพยีง	๘	คะแนนเท่านัน้	หากตอบไม่หมดข้อคงให้คะแนน

ไม่เตม็ข้อเท่ากบัการตอบ	ถ้าผูต้รวจเหน็ว่าฉบบัใดผิดมาก	ไม่ได้แม้แต่คะแนนเดยีว	

ก็ให้ลง	๐	ไว้ด้วย

๔.	วิชาที่ตอบต้องได้คะแนนทุกวิชา	 จึงจะยอมรับรวมคะแนนให	้ 

หากเกิดวิชาใดวิชาหนึ่ง	 ไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว	 หรือได้ต�่ากว่า	 

๒๕	คะแนน	ก็ห้ามรวมคะแนน	ปรับเป็นตก	แม้รวมทุกวิชาแล้ว	จะได้คะแนน

สูงถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ก็ตาม
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แนวตรวจกระทู้ธรรม

ส�ำหรับกรรมกำรพิจำรณำให้คะแนน

๑.	 แต่งได้ตามก�าหนด

๒.	อ้างกระทู้ได้ตามกฎ

๓.	เชื่อมกระทู้ได้ดี

๔.	อธิบายความสมกับกระทู้ที่ได้ตั้งไว้

๕.	ใช้ส�านวนสุภาพเรียบร้อย

๖.	 ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกเป็นส่วนมาก

๗.	สะอาดไม่เปรอะเปื้อน

ขอให้กรรมการสนามหลวงแผนกธรรมได้ปฏิบัติให้ชอบด้วยระเบียบ	 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอบทุกประการ

วิธีตรวจนี้	 ให้ใช้เฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง



ประกำศสนำมหลวงแผนกธรรม

เรื่อง

กำรจัดกำรสอบธรรมสนำมหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖
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ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม

เรื่อง การจัดสอบธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การสอบธรรมสนามหลวง	 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย	 มีระเบียบในการปฏิบัติงาน	 จึงออกประกาศฉบับนี้ไว้เพื่อให้ 

ถือปฏิบัติ	ดังนี้

๑. ประธานกรรมการประจ�าสนามสอบ ได้แก่

๑.๑	สนามสอบส่วนกลาง		เจ้าส�านกัเรยีนหรอืพระสงัฆาธกิารทีเ่จ้าส�านกัเรยีน

มอบให้เป็นประธาน

๑.๒	สนามสอบส่วนภมูภิาค	เจ้าคณะจงัหวดั	เจ้าคณะอ�าเภอหรือพระสังฆาธิการ

ที่เจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งให้เป็นประธาน

๒. ประธำนกรรมกำรประจ�ำสนำมสอบ มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้

๒.๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบธรรมสนามหลวง

๒.๒	แต่งตั้งให้ส่วนราชการ	 ประกอบด้วย	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน	 หน่วยงานราชการอื่น	 ๆ	 เข้าร่วมเป็น 

คณะกรรมการจัดสอบ
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๒.๓	จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบและกรรมการผู้ก�ากับห้องสอบให้ทราบ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

๒.๔	อ�านวยการการจัดสอบธรรมสนามหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๕	ร่วมกับคณะกรรมการจัดสอบพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

๒.๖	ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าสนามสอบตลอดเวลาที่สอบ

๒.๗	หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจ�าสนามสอบได้	ให้มอบรองประธาน

หรือกรรมการรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน

๓. เลขำนุกำรสนำมสอบ ได้แก่

๓.๑	พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการประจ�าสนามสอบ

๓.๒	พระภิกษุผู ้มีความรู ้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานและ 

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ	

๓.๓	พระภิกษุผู้สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่จัดสอบ

๔. เลขำนุกำรสนำมสอบ มีหน้ำที่

๔.๑	จัดหาคณะท�างานช่วยท�างานและรับผิดชอบการจัดสอบ

๔.๒	จัดท�าเอกสารการสอบธรรมสนามหลวง	 เช่น	บัญชีรับใบตอบ		  

บัญชีเรียกชื่อ	(ศ.๓,ศ,๗)	 เป็นต้น

๔.๓	จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดสอบ	 เช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 เครื่อง 

ปริ๊นเตอร์	 เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์ส�าเนาเอกสาร	 (ก๊อปปี้- 

ปรินต์)	 โทรศัพท์เคลื่อนที่ส�าหรับรับข้อความรหัสเปิดข้อสอบ		  

เครื่องโทรสาร	 (ถ้ามี)	 ซองบรรจุใบตอบ	 กระดาษตอบ	 กระดาษ 

ถ่ายเอกสาร	 (นักธรรม	 ขนาด	 A4	 ธรรมศึกษาวิชากระทู้ขนาด	 A4	

และวิชาธรรม	พุทธ	วินัย	ขนาด	F14)
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๔.๔	ศึกษาวิธีการรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เข้าใจและปฏิบัติได ้

อย่างถูกต้อง

๔.๕	รกัษารหสัการรบัและเปิดข้อสอบต้องเป็นความลบัเฉพาะบคุคล	ผูเ้กีย่วข้อง	

ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไป

๔.๖	การถ่ายส�าเนาข้อสอบ	 ต้องจัดท�าต่อหน้าคณะกรรมการที่ประกอบด้วย	

ประธานกรรมการประจ�าสนามสอบหรือผู้แทน	 พระภิกษุผู้รับรหัสเปิด

ข้อสอบและเจ้าหน้าที่ส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	 จัดถ่ายส�าเนาให้

เพียงพอเฉพาะผู้เข้าสอบและประธานห้ามแจกแก่สาธารณชนทั่วไป	และ

ไม่อนุญาตให้ถ่ายส�าเนาข้อสอบที่ร้านค้าเอกชน	 หากมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องถ่ายส�าเนาข้อสอบที่ร้านค้าเอกชน	 ต้องมีคณะกรรมการดังกล่าว 

ข้างต้นร่วมเป็นสักขีพยาน	

๔.๗	การถ่ายส�าเนาข้อสอบต้องถ่ายให้แล้วเสรจ็อย่างช้าไม่เกนิ	๑๕	นาท	ีของ

เวลาสอบที่ก�าหนด	 (นักธรรม	 ๑๓.๑๕	 น.	 	 ธรรมศึกษา	 ภาคเช้า	

๐๘.๔๕	น.		ภาคบ่าย	๑๓.๑๕	น.)	

๔.๘	แจกข้อสอบแต่ละชั้นและวิชาให้แก่กรรมการผู้ก�ากับห้องสอบ

๔.๙	 ท�าบัญชีสถิติจ�านวนผู้ขอเข้าสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 และส�ารวจ 

ความถูกต้องของบัญชีรับใบตอบที่นักเรียนแก้ไขและแก้ไขรายชื่อที่ผิด 

ในบญัชท่ีีเป็นรปูแบบคอมพวิเตอร์ให้มคีวามถกูต้องทีส่ดุ	แล้วบรรจแุยก

ซองโดยเฉพาะ

๔.๑๐	จัดท�ารายงานการสอบธรรมสนามหลวงในสนามนั้น	 เสนอปัญหาที่พบ	

การแก้ไขปัญหา	รายงานผูใ้ห้การอปุถมัภ์การสอบ	รวบรวมเอกสารส�าเนา

ค�าสั่งของประธานกรรมการประจ�าสนามสอบ	เป็นต้น	
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๔.๑๑	บอกสญัญาณเวลาการเริม่และหมดเวลาสอบแก่กรรมการผูก้�ากบัห้องสอบ

๔.๑๒	ให้ทุกสนามสอบเริ่มท�าการสอบ	 นักธรรม	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 

ธรรมศึกษา	 ภาคเช้าเวลา	 ๐๘.๓๐	 น.	 ภาคบ่ายเวลา	 ๑๓.๐๐	 น. 

พร้อมกนัทัว่ราชอาณาจกัร	ถ้ามเีหตขุดัข้องไม่สามารถเปิดท�าการสอบใน

เวลาที่ก�าหนดได้ให้เลื่อนระยะเวลาในการสอบได้ไม่เกิน	 ๑๕	 นาที 

หากเกินเวลาท่ีสนามหลวงแผนกธรรมก�าหนดให้รายงานเหตุจ�าเป็นต่อ

เจ้าคณะจังหวัด	และให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าคณะจังหวัด

๔.๑๓	ร่วมลงนามกับประธานกรรมการประจ�าสนามสอบในการปิดซองบรรจุ 

ใบตอบ

๔.๑๔	เอกสารที่ต้องส่ง

 ส่วนกลาง	 นักธรรมช้ันตรี-โท-เอก	 และธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก	 

จัดส่งที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

 ส่วนภมูภิำค	นกัธรรมและธรรมศกึษาทกุชั้นจดัส่งทีเ่จ้าคณะจงัหวดัแล้ว

รวบรวมน�าส่งเจ้าคณะภาค

๔.๑๕	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ประธานกรรมการประจ�าสนามสอบมอบหมาย

๕. กรรมการผู้ก�ากับห้องสอบ ได้แก่

๕.๑	พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการประจ�า 

สนามสอบ

๕.๒	พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานได้	

๕.๓	พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่จัดสอบ

๖. กรรมการผู้ก�ากับห้องสอบ มีหน้าที่

๖.๑	ต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศจากประธานกรรมการประจ�าสนามสอบ	 
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ตามวันและเวลาที่ก�าหนด

๖.๒	ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม

๖.๓	พระภิกษุนุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป	คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ

๖.๔	ต้องไปถึงสนามสอบก่อนนักเรยีน	ตรวจโต๊ะ	เก้าอีแ้ละห้องสอบให้เรยีบร้อย

๖.๕	ในส่วนกลำง	ส�าหรบัธรรมศกึษา	ต้องศกึษาวธีิฝนรหสัในกระดาษใบตอบ	

ให้เข้าใจและอธิบายให้นักเรียนฝนรหัสข้อมูลต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง

๖.๖	ก่อนแจกข้อสอบ	 ต้องตรวจดูชั้น-วิชา	 ข้อสอบแต่ละวันให้ถูกต้องก่อน

จึงแจกแก่ผู้เข้าสอบ

๖.๗	ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องสอบ

๖.๘	ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่าก�าหนด	๑๕	นาที	เข้าห้องสอบ	และ

ไม่ให้ออกจากห้องสอบ	นักธรรม	ห้ามออกก่อน	๕๐	นาที	ธรรมศึกษา 

ห้ามออกก่อน	๒๕	นาที

๖.๙	เฉพาะการสอบธรรมศกึษาภาคบ่าย	ใช้กระดาษใบตอบใบเดยีวทัง้	๓	วชิา

เมื่อนักเรียนท�าข้อสอบเสร็จในแต่ละวิชา	ให้แจกข้อสอบวิชาต่อไป	ทั้งนี้

ต้องสอบวิชาแรกไม่น้อยกว่า	๒๕	นาที	เมื่อท�าข้อสอบเสร็จทั้ง	๓	วิชา

แล้ว	 จึงอนุญาตให้นักเรียนส่งกระดาษใบตอบ	 ลงลายมือชื่อในบัญช ี

รับใบตอบ	และออกจากห้องสอบ

๖.๑๐	เก็บใบตอบเรียงล�าดบัตามเลขที่สอบ	ตรวจเอกสารทุกอยา่งครบถ้วนแลว้

บรรจุซองน�าส่งเลขานุการสนามสอบ

๖.๑๑	ในกรณีมีผู้ขาดสอบ	ให้ขีดเส้นสีแดงทับเลขที่สอบ

๖.๑๒	ถ้ามีการทุจริตให้เขียนหมายเหตุที่หัวกระดาษใบตอบ	 ลงชื่อกรรมการ 

ผู้ก�ากับห้องสอบไว้ด้วย
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๖.๑๓	ถ้ามปัีญหาหรอืขดัข้องประการใดๆ	ต้องรายงานให้ประธานกรรมการประจ�า

สนามสอบทราบทันที

๗. การจัดห้องสอบ

๗.๑	สนามสอบที่เป็นห้องโถง	 เช่น	 ศาลาการเปรียญ	 อาคารอเนกประสงค์	

ซึ่งปกติจัดเป็นห้องสอบให้จัดโต๊ะเก้าอี้นั่งสอบมีช่องว่างระหว่างกัน 

อย่างน้อย	๑	 เมตรหรือตามมาตรฐานสากล

๗.๒	จัดสอบในห้องเรียน	 เช่น	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 หรือโรงเรียนของ

หน่วยงานอื่นๆ	ควรตั้งโต๊ะประมาณ	๒๕-๓๐	 โต๊ะ	 ให้ช่องว่างห่างกัน

เช่นข้อ	๗.๑

๗.๓	อปุกรณ์อ�านวยการสอบ	เช่น	โต๊ะ	เกา้อี	้ไฟฟ้า	ต้องอยูใ่นสภาพสมบรูณ์

๗.๔	สนามสอบที่เป็นห้องโถง	 ให้มีกรรมการผู้ก�ากับห้องสอบอยู่ด้านหน้า	 

ด้านหลัง	ด้านขวาและด้านซ้าย	ด้านละ	๑	รูป/คน	หรือตามที่ประธาน

กรรมการประจ�าสนามสอบเห็นสมควร

๗.๕	สนามสอบที่จัดสอบในห้องเรียน	 ให้มีกรรมการผู้ก�ากับห้องสอบ	 

ด้านหน้า	๑	รูป/คน	ด้านหลัง	๑	รูป/คน

๘. ข้อปฏิบัติส�าหรับผู้เข้าสอบ

๘.๑	พระภิกษุสามเณร	นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป	คฤหัสถ์แต่งกาย

สุภาพ

๘.๒	ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา	๓๐	นาที

๘.๓	ตรวจดูสถานที่สอบ	 เลขที่สอบ	 เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็ว

๘.๔	ก่อนเข้าห้องสอบต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้ก�ากับห้องสอบ

๘.๕	เม่ือเข้าห้องสอบแล้ว	 นั่งประจ�าโต๊ะของตน	 ห้ามน�าอุปกรณ์เครื่องมือ



43

สื่อสาร	อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด	หนังสือ	ย่ามหรือสิ่งอื่นใด	เข้าห้องสอบ	

นอกจากอุปกรณ์เครื่องเขียน

๘.๖	ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบตอบ	นอกจากค�าสั่งเกี่ยวกับค�าตอบ

๘.๗	ห้ามสูบบุหรี่และกระท�าการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบอื่น

๘.๘	การออกจากห้องสอบขณะท�าการสอบยังไม่แล้วเสร็จ	 ต้องได้รับอนุญาต

จากกรรมการผู้ก�ากับห้องสอบ	

๘.๙	เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว	ให้ออกจากห้องสอบ

๘.๑๐	ผู้เข้าสอบทุกรูป/คน	ต้องปฏิบัติตามค�าสั่ง	หรือข้อแนะน�าอื่นใดที่สั่งการ

โดยชอบของคณะกรรมการจัดสอบธรรมสนามหลวง

ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันที่	 ๕	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 

เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๕	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง

 





ประกำศสนำมหลวงแผนกธรรม

เรื่อง

ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ในกำรสอบธรรมสนำมหลวง

ส�ำนักเรียนส่วนกลำง
พ.ศ. ๒๕๕๖
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ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม 

เรื่อง ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรสอบธรรมสนำมหลวง 

ส�านักเรียนส่วนกลาง 

พ.ศ. ๒๕๕๖

การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้	นักธรรมชั้นตรี	ก�าหนดสอบวันที่	๑๓-

๑๔-๑๕-๑๖	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ตรงกับวันอาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ	 

ขึ้น	 ๙-๑๐-๑๑-๑๒	 ค�่า	 เดือน	 ๑๑	 รวมสอบ	 ๔	 วัน	 วันละ	 ๑	 วิชาๆ	 ละ	 

๓	 ชั่วโมง	 เริ่มสอบเวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 ทุกวัน	 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร		 

นักธรรมชั้นโทและเอก	 ก�าหนดสอบวันที่	 ๑๙-๒๐-๒๑-๒๒	 พฤศจิกายน	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ตรงกับ	 วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์	 แรม	 ๒-๓-๔-๕	 ค�่า	

เดือน	 ๑๒	 รวมสอบ	 ๔	 วันๆ	 ละ	 ๑	 วิชาๆ	 ละ	 ๓	 ชั่วโมง	 เริ่มสอบเวลา	

๑๓.๐๐	 น.	 ทุกวัน	 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร	 และธรรมศึกษำทุกชั้น	 ก�าหนด

สอบวันที่	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ตรงกับ	 	 วันอังคาร	 แรม	 ๙	 ค�่า	

เดือน	 ๑๒	 รวมสอบ	 ๑	 วัน	 ภาคเช้า	 เวลา	 ๐๘.๓๐	 น.	 สอบวิชาเรียงความ 

แก้กระทู้ธรรม	 ภาคบ่าย	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 สอบวิชาธรรมะ	 วิชาพุทธะ	 และ 

วิชาวินัย	 ให้เวลาวิชาละ	 ๕๐	 นาที	 พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร	 ใช้ข้อสอบแบบ

ปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
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ระเบียบปฏิบัติ

๑.	สนามสอบธรรมในส่วนกลาง	สนามหลวงแผนกธรรมก�าหนดให้ส�านกั

เรียนต่างๆ	รวมสอบในสนามสอบส่วนกลาง	ดังนี้	

	 -	นักธรรมชั้นตรี		 	 	 จ�านวน	๓๖	สนาม	  

	 	 -	นักธรรมชั้นโทและเอก		 	 จ�านวน	๑๓	สนาม	  

	 	 -	ธรรมศึกษาชั้นตรี	 โท	และเอก		 จ�านวน	๔๓๕	สนาม	

ดังปรากฏรายนามสนามสอบในเอกสารภาคผนวก

๒.	กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ	 ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนก

ธรรมทีโ่รงพมิพ์ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจิ�าหน่าย	หรอืกระดาษชนดิอืน่ที่

ประทบัตราสนามหลวงแผนกธรรม	แต่ต้องเป็นของท่ีสนามสอบแจกให้ในเวลาสอบ	

นักเรียนจะจัดหามาใช้เองไม่ได้	 เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกชั้น	 นอกจาก 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม	 สนามหลวงแผนกธรรมได้จัดพิมพ์ให้	 เป็นกระดาษ

ใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	ห้ามใช้กระดาษใบตอบชนิดอื่น

การเขียนตอบ	 ต้องเขียนด้วยหมึกสีด�า	 สีน�้าเงิน	 หรือดินสอเท่านั้น	 

และตอบเรียงข้อลงล่างตามล�าดับ	 ส�าหรับธรรมศึกษาทุกชั้น	 วิชาเรียงความ 

แก้กระทู้ธรรม	เขียนตอบเหมอืนปีทีผ่่านมา	ส่วนวชิาอืน่	ใช้ฝนค�าตอบลงในกระดาษ

ใบตอบ	ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังมีนักเรียนบางส่วนที่ฝนผิด	 ให้กรรมการผู้ก�ากับ

ห้องสอบศึกษาวิธีการฝนค�าตอบให้เข้าใจ	 แล้วก�าชับนักเรียนผู้เข้าสอบฝนค�าตอบ

ให้ถูกต้องด้วย	

๓.	กำรให้เลขประจ�ำตัวผู ้สอบ	 ประธานสนามสอบเป็นผู ้ก�าหนด 
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เลขประจ�าตัวผู้สอบในสนามสอบชั้นหนึ่งๆ	 ให้ตั้งแต่เลข	 ๑	 จากส�านักเรียนที่	 ๑	

ไปจนถึงส�านักเรียนสุดท้ายในสนามสอบ

๔.	การจัดห้องสอบ	 ให้ประธานสนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชี	 จัด 

สถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ	แล้วแจ้งแก่นักเรียนผู้ขอเข้าสอบ	ก่อนเข้าห้องสอบ	

๕.	กรรมการก�ากับห้องสอบ	 ในห้องสอบหน่ึงๆ	 ให้มีกรรมการก�ากับ 

ห้องสอบท่ีเจ้าส�านักเรียน	 หรือประธานสนามสอบแต่งตั้ง	 อย่างน้อยห้องละ	 

๒	รูป/คน	รวมถึงกรรมการก�ากับห้องสอบในสนามสอบธรรมศึกษาที่เปิดสอบใน

โรงเรียน	สถานศึกษา	และสถานที่อื่นๆ	ด้วย	

๖.	กำรลงหมำยเหตุขำดสอบ	 หากมีผู้ขาดสอบด้วยเหตุใดๆ	 ก็ตาม	 

ต้องลงหมายเหตุในบัญชีรับใบตอบ	 และขีดเส้นแดงทับให้ชัดเจน	 เช่น	 อาพาธ	 

ก็ลงหมายเหตุว่า	อาพาธ	 เป็นต้น	ขาดสอบในวันไหนบอกให้ชัดเจนด้วย

๗.	การยกเลิกเลขประจ�าตัว	 กรรมการที่ก�ากับห้องสอบต้องยกเลิก 

เลขประจ�าตัวนักเรียนที่ขาดสอบ	 ห้ามยกเลขประจ�าตัวนั้นให้นักเรียนอื่นมาใช ้

เลขประจ�าตัวเพื่อสอบแทน

๘.	บัญชียอดจ�ำนวนและบัญชีส�ำมะโนครัวผู้ขอเข้ำสอบนักธรรมชั้นตร ี

ให้ส�านกัเรยีนจดัท�าบญัชยีอดจ�านวนผูข้อเข้าสอบนกัธรรมชัน้ตร	ี(สถ.๔)	และบญัชี

ส�ามะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี	 (ศ.๑)	 พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี	 จ�านวน	

๒	 ชุด	 ส่งที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 ๑	 ชุด	 ส่งประธานสนามสอบที่

ก�าหนด	 ๑	 ชุด	ภำยในวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยำยน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๙.	บญัชยีอดจ�ำนวนและบญัชีรำยช่ือผูข้อเข้ำสอบนกัธรรมชัน้โทและเอก 

ให้ส�านักเรียนจัดท�าบัญชียอดจ�านวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	 (สถ.๔)	

ท่ีมีจ�านวนนักเรียนขอเข้าสอบ	 (แยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญชีนักธรรมชั้นตรี)	

และบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	 (ศ.๒)	พร้อมบันทึกลงแผ่น

ซีดี	จ�านวน	๒	ชุด	ส่งที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	๑	ชุด	ส่งประธาน

สนามสอบที่ก�าหนด	๑	ชุด	ภำยใน  วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ 

๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐.	 บัญชียอดจ�ำนวนและบัญชีรำยชื่อผู้ขอเข้ำสอบธรรมศึกษำทุกชั้น 

ให้ส�านักเรียนจัดท�าบัญชียอดจ�านวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้นดังเช่นปีที่ผ่าน

มา	และให้น�าข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา	ชั้นตรี	(ศ.๕)	บัญชีราย

ชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก	(ศ.๖)	ส่งส�านักงานแม่กองธรรมสนาม

หลวง	ภำยในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(ในส่วนของบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก	 ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูล	ขอให้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัิ

งานพิมพ์ข้อมูลของส�านักเรียนประสานกับส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็น

ระยะๆ	จนกว่าข้อมูลจะถูกต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์)

อนึ่ง เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถตรวจสอบควำม 

ถกูตอ้งของขอ้มูลได้รวดเรว็ยิง่ข้ึน ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงได้ปรบัปรงุ

รูปแบบบัญชี ศ. ๑, ศ. ๒, ศ. ๓, ศ. ๕, ศ. ๖ และ ศ. ๗ ใหม่ ให้ 

ส�ำนักเรียนส่วนกลำง ใช้รูปแบบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

เป็นต้นไป (ตำมรูปแบบบัญชีที่ส่งมำพร้อมนี้) และให้เลขำนุกำรส�ำนักเรียนหรือ

ผูป้ฏบัิตงิำนพมิพ์ข้อมลูผูข้อเข้ำสอบ ตรวจสอบข้อมลูให้ถกูต้องก่อนน�ำส่งส�ำนกังำน

แม่กองธรรมสนามหลวง
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๑๑.	 บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง	 และบัญช ี

รายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนามหลวงออนไลน์	 ในปีการศึกษา	๒๕๕๖	ส�านักงาน 

แม่กองธรรมสนามหลวงก�าหนดวธิรีบัข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอนิเตอร์เนต็	

เพ่ือให้สะดวกในการติดต่อประสานงานกับสนามสอบ	 ส�านักงานแม่กองธรรม 

สนามหลวงได้ก�าหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง	

และบญัชรีายชือ่ผูร้บัข้อสอบธรรมสนามหลวงออนไลน์	ให้ส�านกัเรยีนทีม่สีนามสอบ

จัดท�าบัญชีดังกล่าวทั้งสองบัญชี	 และน�าส่งส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

พร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบตามเวลาที่ก�าหนดในชั้นนั้นๆ	

๑๒.	กำรรบัข้อสอบนกัธรรมชัน้ตร	ีการรับข้อสอบในปีการศกึษา	๒๕๕๖	

นี้	 ได้เปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม	 เป็นวิธีให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการ

พิมพ์/ถ่ายส�าเนา	 หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์	 โดยส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจกัให้ข้อสอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร์	ซึง่มวีธิรีบัข้อสอบ	๒	ประการ	

คือ

-	 รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	หรือ

-	 รับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบจากส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ให้สนำมสอบรับข้อสอบที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนแม่กองธรรม 

สนามหลวง (http://www.gongtham.net) หรือติดต่อรับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบ

ที่ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๖   

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

อนึ่ง ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงประสงค์ให้ทุกสนำมสอบ 

รับข้อสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนในกำรรับดังนี้ 
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๑.	เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Internet	 Explorer,	 

Firefox,	Google	Chrome,	ฯลฯ

๒.	ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 คือ	 

http://www.gongtham.net	และกด	Enter	และรอจนกว่าจะ

เข้าเว็บไซต์เรียบร้อย

๓.	คลิกที่	“ล็อคอินเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบ”		

๔.	ใส่รหัสผู้ใช้	 และรหัสผ่าน	 (ที่ได้รับทาง	 E-Mail)	 แล้วกดปุ่ม	

“เข้าสู่ระบบ”

๕.	เมือ่เข้าสูร่ะบบแล้วจะมแีฟ้มข้อสอบทัง้หมด	๔	แฟ้ม	ตามจ�านวน

วิชา	ให้คลิกแต่ละแฟ้มและท�าการบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่านส�าหรบัเปิดแฟ้มข้อสอบวชิากระทู ้นกัธรรมชัน้ตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้เปิดแฟ้มข้อสอบ	ดังนี้

๑.	เปิดแฟ้มข้อสอบด้วยโปรแกรม	Acrobat	Adobe	Reader	รุ่น	

5	หรือสูงกว่า

๒.	 โปรแกรมจะถามรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ	ใส่รหัสผ่าน

ที่ได้รับทาง	SMS	หรือทาง	E-Mail

๓.	พมิพ์/ถ่ายส�าเนาข้อสอบ	หรอืน�าข้อสอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพ

โปรเจคเตอร์

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักพิมพ์คู ่มือการปฏิบัติงาน 

โดยละเอียดถวาย
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วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่านส�าหรบัเปิดแฟ้มข้อสอบวชิาธรรม นกัธรรมชัน้ตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชำพุทธ นักธรรมชั้นตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

๑๓.	กำรรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสำรอื่นๆ กำรสอบนักธรรมชั้นตรี 

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 จะจัดส่งสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ	 

การสอบนักธรรมชั้นตรี	 ไปยังสนามสอบนักธรรมชั้นตรีส่วนกลางทุกสนามสอบ		

๑๔.	กำรรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	 การรับข้อสอบนักธรรม 

ชัน้โทและเอก	ได้ก�าหนดเช่นเดยีวกับนกัธรรมชัน้ตร	ีให้สนามสอบเป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการพิมพ์/ถ่ายส�าเนา	 หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์	 โดยส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในลักษณะแฟ้มคอมพิวเตอร์	ซึ่งมีวิธีรับข้อสอบ	๒	

ประการ	คือ
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-	รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	หรือ

-	รับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบจากส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ให้สนำมสอบรับข้อสอบที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนแม่กองธรรม 

สนามหลวง (http://www.gongtham.net)		หรอืตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจขุ้อสอบ

ทีส่�ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง  ต้ังแต่วนัที ่๑๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๖ เวลำ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง	ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงค์ให้ทุกสนามสอบรับ

ข้อสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต	โดยมีขั้นตอนในการรับดังนี้	

๑.	เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Internet	 Explorer,	 

Firefox,	Google	Chrome,	ฯลฯ

๒.	ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 คือ	 

http://www.gongtham.net	และกด	Enter	และรอจนกว่าจะ

เข้าเว็บไซต์เรียบร้อย

๓.	คลิกที่	“ล็อคอินเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบ”

๔.	ใส่รหัสผู้ใช้	 และรหัสผ่าน	 (ที่ได้รับทาง	 E-Mail)	 แล้วกดปุ่ม	

“เข้าสู่ระบบ”

๕.	เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วจะมีแฟ้มข้อสอบทัง้หมด	๘	แฟ้ม	ตามจ�านวน

ชั้นและวิชา	 ให้คลิกแต่ละแฟ้มและท�าการบันทึกลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์
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วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.	 ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้เปิดแฟ้มข้อสอบ	

ดังนี้

๑.	เปิดแฟ้มข้อสอบด้วยโปรแกรม	 Acrobat	 Adobe	 Reader	 

รุ่น	5	หรือสูงกว่า

๒.	 โปรแกรมจะถามรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ	ใส่รหัสผ่าน

ที่ได้รับทาง	SMS	หรือทาง	E-Mail

๓.	พมิพ์/ถ่ายส�าเนาข้อสอบ	หรอืน�าข้อสอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพ

โปรเจคเตอร์

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัพมิพ์คูม่อืการปฏบิตังิานโดยละเอยีด

ถวาย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่าน	ส�าหรบัเปิดแฟ้มข้อสอบวชิาธรรม นกัธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	 E-Mail	 ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียว

กับวันแรก

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่าน	ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวชิาพทุธ	นักธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	 E-Mail	 ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียว

กับวันแรก
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วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	 E-Mail	 ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียว

กับวันแรก

๑๕.	กำรรบัสมดุเซน็เยีย่มและเอกสำรอืน่ๆ กำรสอบนักธรรมช้ันโทและ

เอก	 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะจัดส่งสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ	 

การสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	ไปยังสนามสอบนักธรรมชั้นโทและเอกส่วนกลาง	

ทุกสนามสอบ		

๑๖.	 กำรรับข้อสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท และเอก กำรรับข้อสอบ 

ธรรมศกึษำชัน้ตร ีโท และเอก	ได้ก�าหนดเช่นเดยีวกบันกัธรรม	ให้สนามสอบเปน็

ผูร้บัผดิชอบในการพมิพ์/ถ่ายส�าเนา	หรอืแสดงด้วยเครือ่งโปรเจคเตอร์	โดยส�านกังาน

แม่กองธรรมสนามหลวงจกัให้ข้อสอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร์	ซึง่มวีธิรีบัข้อสอบ	

๒	ประการ	คือ

-	 รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	หรือ

-	รับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบจากส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ให้สนำมสอบรับข้อสอบที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนแม่กองธรรม 

สนามหลวง (http://www.gongtham.net) หรือติดต่อรับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบ

ที่ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
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อนึ่ง	ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงค์ให้ทุกสนามสอบรับ

ข้อสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต	โดยมีขั้นตอนในการรับดังนี้	

๑.	เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Internet	 Explorer,	 

Firefox,	Google	Chrome,	ฯลฯ

๒.	ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 คือ	 

http://www.gongtham.net	และกด	Enter	และรอจนกว่าจะ

เข้าเว็บไซต์เรียบร้อย

๓.	คลิกที่	“ล็อคอินเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบ”

๔.	ใส่รหัสผู้ใช้	 และรหัสผ่าน	 (ที่ได้รับทาง	 E-Mail)	 แล้วกดปุ่ม	

“เข้าสู่ระบบ”

๕.	เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีแฟ้มข้อสอบทั้งหมด	 ๑๒	 แฟ้ม	 ตาม

จ�านวนชัน้และวชิา	ให้คลกิแต่ละแฟ้มและท�าการบนัทกึลงเครือ่ง

คอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชากระทู ้ 

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยัง	E-Mail	ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้เปิด

แฟ้มข้อสอบ	ดังนี้

๑.	เปิดแฟ้มข้อสอบด้วยโปรแกรม	Acrobat	Adobe	Reader	รุ่น	

5	หรือสูงกว่า

๒.	 โปรแกรมจะถามรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ	ใส่รหัสผ่าน

ที่ได้รับทาง	SMS	หรือทาง	E-Mail
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๓.	พมิพ์/ถ่ายส�าเนาข้อสอบ	หรอืน�าข้อสอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพ

โปรเจคเตอร์

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัพมิพ์คูม่อืการปฏบิตังิานโดยละเอยีด

ถวาย

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.	ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่ง	 รหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม  

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยงั	E-Mail	ของสนามสอบ	เมือ่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏบัิติ

เช่นเดียวกับวิชาแรก

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชำพุทธ 

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยงั	E-Mail	ของสนามสอบ	เมือ่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏบัิติ

เช่นเดียวกับวิชาแรก

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย  

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยงั	E-Mail	ของสนามสอบ	เมือ่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏบัิติ

เช่นเดียวกับวิชาแรก

เฉพำะธรรมศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงใบตอบวิชำปรนัย คือ วิชำธรรม 

พุทธ และวินัย เป็นใบเดียวกัน คือ ทั้ง ๓ วิชำอยู่ในใบเดียวกัน  เมื่อสอบ
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เสร็จแต่ละวิชำให้นักเรียนน�ำส่งที่กรรมกำรผู้ก�ำกับห้องสอบ เมื่อถึงเวลำสอบวิชำ

ต่อไปให้รับใบตอบเดิมท�ำกำรสอบวิชำต่อไป จนกว่ำจะครบทั้ง ๓ วิชำ 

๑๗.	กำรรับกระดำษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสำรอื่นๆ กำรสอบ

ธรรมศกึษำชัน้ตร ีโท และเอก	ให้ส�านักเรยีนส่วนกลางมารบักระดาษใบตอบ	สมดุ

เซน็เยีย่ม	และเอกสารอืน่ๆ	การสอบธรรมศกึษาทกุชัน้	ต้ังแต่วนัที	่๒๓	พฤศจกิายน	

๒๕๕๖	 เป็นต้นไป	 เวลา	๐๙.๐๐	น.	ถึงเวลา	๑๘.๐๐	น.	ที่ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	

๑๘.	กรณมีกีำรทจุรติ	ถ้าปรากฏว่ามผีูท้�าทจุรติในการสอบ	ให้ลงหมายเหตุ

ทีห่วักระดาษใบตอบและลงช่ือกรรมการผูก้�ากบัห้องสอบนัน้ๆ	ทกุรปู	และให้ผูเ้ป็น

ประธานสนามสอบลงชื่อรับรองด้วย	 ทุจริตด้วยอาการอย่างไร	 ต้องบันทึกบอกให้

ชัดเจน

๑๙.	 บัญชีรับใบตอบนักธรรมทุกชั้น	 ให้ใช้ใบเดียวทั้ง	 ๔	 วิชา	 เพื่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการจัดท�าข้อมูล	 ให้ใช้รูปแบบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่

ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงออกแบบใหม่ (ตำมรปูแบบบัญชทีีส่่งมำพรอ้ม

นี)้	โดยให้สนามสอบพมิพ์ข้อมลูตามรปูแบบให้เรยีบร้อย	เรยีงล�าดบัให้ตรงกบับญัชี

ขอเข้าสอบ	 (ศ.๑,	 ศ.๒)	 เมื่อส่งใบตอบวันแรกให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ	 ฉายา	

นามสกุล	 ฯลฯ	 หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบนั้น	 แล้วลง 

ลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจ�าวิชานั้น	ๆ	ในแต่ละวัน	(ไม่ควรใช้ลายเซ็น)	

ผู้สอบจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง	จะลงชื่อแทนกันไม่ได้	

๒๐.	บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษำทุกชั้น	 ให้ใช้ใบเดียวทั้ง	 ๔	 วิชา	 ให้

ส�ำนกัเรยีนทีม่สีนำมสอบ พมิพ์บญัชรีบัใบตอบจำกฐำนข้อมลูของส�ำนกังำนแม่กอง
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ธรรมสนำมหลวงเท่ำนั้น ห้ำมจัดพิมพ์เอง	 	 โดยให้ก�าหนดว่าห้องหนึ่งๆ	 มีผู้เข้า

สอบเท่าใด	 ระบบฐานข้อมูลของส�านักงานฯ	 จะด�าเนินการพิมพ์เป็นรูปแบบบัญชี

รบัใบตอบดงัเช่น		ปีท่ีผ่านมา	ท้ังน้ีเพือ่ความถูกต้องของข้อมูล	เม่ือส่งใบตอบวชิา

แรกให้นกัเรยีนตรวจสอบชือ่	นามสกลุ	ฯลฯ	หากผดิให้นกัเรยีนเขยีนแก้ไขในบญัชี

รับใบตอบนั้น	แล้วลงลำยมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจ�ำวิชำนั้นๆ (ไม่ควรใช้

ลำยเซ็น)	ผู้สอบจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง		จะลงชื่อแทนกันไม่ได้

อนึ่ง ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงจะรับพิจำรณำเฉพำะรำยชื่อ 

ผูข้อเข้ำสอบทีเ่ข้ำสู่ระบบฐำนข้อมลูของส�ำนักงำนฯ แล้วพมิพ์เป็นบญัชรีบัใบตอบ

เท่ำนั้น หำกมีรำยชื่อเพิ่มเติมภำยหลัง จะไม่รับพิจำรณำ  

๒๑.	กำรเรียงใบตอบของนักเรียน	 ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลข

ประจ�าตัวตามล�าดับจากจ�านวนน้อยอยู่ข้างบนไปหาจ�านวนมาก	ไม่ต้องเย็บปึก

๒๒.	กำรบรรจใุบตอบนกัธรรมชัน้ตรเีข้ำห่อ	ให้ท�าต่อหน้าคณะกรรมการ	

เม่ือสอบวิชาใดเสร็จแล้ว	 ให้ห่อวิชานั้นเป็นวันๆ	 ไปทุกวัน	 แล้วเขียนบอกไว้ 

นอกห่อให้ชดัเจนว่า	วชิาอะไร	สอบสนามไหน	ฯลฯ	ให้คณะกรรมการลงชือ่รบัรอง	

พร้อมกับบอกเวลาวนั	เดอืน	ปี	ท่ีปิดซองด้วย	เมือ่ครบ	๔	วชิาแล้ว	แล้วรวบรวม

ส่งที่ส�านักงาน	แม่กองธรรมสนามหลวง	ภำยในวันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๓.	บัญชีรับใบตอบ บัญชียอดจ�ำนวนผู้เข้ำสอบนักธรรมชั้นตรี และ

ซีดีบันทึกข้อมูลบัญชีรับใบตอบ	ให้สนามสอบรวบรวมบัญชีรับใบตอบ	บัญชียอด

จ�านวนนักเรียนที่ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนก

ธรรม	 พร้อมทั้งซีดีบันทึกข้อมูลบัญชีรับใบตอบ,	 บัญชีเรียกชื่อ	 (ศ.๓)	 ที่แก้ไข

รายการผิดพลาดแล้ว	 ส่งที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 ภำยในวันท่ี  
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๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๔.	การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี	 	 ก�ำหนดตรวจวันที่ ๔-๕-๖ 

พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัจนัทร์-องัคำร-พธุ ขึน้ ๒-๓-๔ ค�ำ่ เดอืน 

๑๒ เริ่มตรวจเวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ น. ณ วัดยำง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหำนคร 

๒๕.	การประกาศผลสอบนักธรรมช้ันตรี	 ก�าหนดประกาศวันที่ ๒๒ 

พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับ วันศุกร์ แรม ๕ ค�่ำ เดือน ๑๒  ณ 

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

๒๖.	กำรบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก	 ให้ท�าต่อหน้ากรรมการ	

เมื่อสอบวิชาใดเสร็จแล้ว	 ให้ห่อวิชานั้นเป็นวันๆ	 และเป็นชั้นๆ	 ไปทุกวัน	 แล้ว

เขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า	วิชาอะไร	ซองที่เท่าไร	สอบสนามไหน	เป็นต้น	

ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง	 พร้อมกับบอกเวลา	 วัน	 เดือน	 ปี	 ที่ปิดซองด้วย	

เมื่อครบ	๔	วิชาแล้ว	ให้ห่อรวมเฉพาะชั้น	เป็นนักธรรมชั้นโท	๑	ห่อ	นักธรรม

ชั้นเอก	 ๑	 ห่อ	 ถ้ามีชั้นละหลายห่อ	 ให้บอกจ�านวนด้วยว่ากี่ห่อ	 ห่อที่	 ๑	 -	 ๒	

ฯลฯ	เมื่อประธานสนามสอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว	ห้ามมิให้เปิดซองใบตอบ

อีกเป็นอันขาด	 แล้วส่งที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 ภำยในวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๗.	กำรบรรจุใบตอบธรรมศึกษำทุกชั้นเข้ำห่อ	 ให้ท�าต่อหน้ากรรมการ	

เมือ่สอบวชิาใดเสรจ็แล้ว	ให้ห่อวชิานัน้เป็นชัน้ๆ	แล้วเขยีนบอกไว้นอกห่อให้ชดัเจน

ว่า	วิชาอะไร	ซองที่เท่าไร	สอบสนามไหน	เป็นต้น	ให้			คณะกรรมการลงชื่อ

รับรอง	พร้อมกับบอกเวลา	 วัน	 เดือน	ปี	ที่ปิดซองด้วย	 เมื่อครบ	๔	วิชาแล้ว	
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ให้ห่อรวมเฉพาะชั้น	เป็นธรรมศึกษาชั้นตรี	๑	ห่อ	ธรรมศึกษาชั้นโท	๑	ห่อ	และ

ธรรมศึกษาชั้นเอก	 ๑	 ห่อ	 ถ้ามีชั้นละหลายห่อ	 ให้บอกจ�านวนด้วยว่ากี่ห่อๆ	 ที่	 

๑	 -	 ๒	 ฯลฯ	 เมื่อประธานสนามสอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว	 ห้ามมิให้เปิด

ซองใบตอบอกีเป็นอนัขาด	แล้วส่งทีส่�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	ภำยในวัน

ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๘.	บัญชีรับใบตอบและบัญชียอดจ�ำนวนผู้เข้ำสอบ	 ให้ประธาน 

สนามสอบรวบรวมบัญชีทุกประเภท	 และจ�านวนนักเรียนที่ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 

คงสอบ	 ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม	 ส่งที่ส�านักงานแม่กองธรรม 

สนามหลวงพร้อมกระดาษใบตอบ

๒๙.	กำรจัดพิมพ์บัญชีรับใบตอบลงแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล (เฉพำะ 

นักธรรม)	ให้แกไ้ขรายการทีผ่ดิในบญัชรีบัใบตอบ	และบญัชเีรยีกชือ่	(ศ.๓)	แล้ว

บนัทกึลงแผ่นซดีี	พร้อมน�าส่งส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	เพือ่ความสะดวก

ถกูต้องของข้อมลูในการกรอกรวมคะแนน	ประกาศผลสอบ	และจดัพมิพ์ประกาศนยีบตัร

ให้แก่นักเรียนผู้สอบได้

๓๐.	การตรวจใบตอบวิชากระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท	ก�าหนดตรวจวัน

ที่ ๑๒-๑๓-๑๔-๑๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับวัน พฤหัสบดี-ศุกร์-เสำร์-

อำทิตย์ ขึ้น ๑๐-๑๑-๑๒-๑๓ ค�่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึง 

เวลำ ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นโทและใบตอบธรรมศึกษำ วิชำเรียงควำม

แก้กระทู้ธรรมชั้นตรี-โท ของส�ำนักเรียนส่วนกลำง จะด�ำเนินกำรตรวจ ณ  

พระวิหำร วัดตรีทศเทพ และส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง ดังเช่นทุกปีที่

ผ่านมา
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๓๑.	 การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโท	 และธรรมศึกษาชั้นโท	 ก�าหนด

ตรวจวนัที ่๑๘-๑๙-๒๐-๒๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัพธุ-พฤหสับด-ี

ศุกร์-เสำร์ แรม ๑-๒-๓-๔ ค�่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึง 

เวลำ ๑๖.๐๐ น. ณ วิหำรหลวง วัดสุทัศนเทพวรำรำม   

๓๒.	การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นเอก	และธรรมศึกษาชั้นเอก	ก�าหนด

ตรวจวนัที ่๑๘-๑๙-๒๐-๒๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัพธุ-พฤหสับด-ี

ศุกร์-เสำร์ แรม ๑-๒-๓-๔ ค�่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลำ ๑๓.๐๐ น. ถึง 

เวลำ ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นเอก และใบตอบธรรมศึกษำชั้นเอก  

จะด�ำเนินกำรตรวจที่วัดสำมพระยำ ดังเช่นทุกปีที่ผ่ำนมำ 

๓๓.	ส�ำนักเรียนที่แยกสอบโดยเฉพำะ	ให้เจ้าส�านักเรียนพิจารณาแต่งตั้ง

พระภิกษุผู้สามารถไปเป็นกรรมการควบคุมดูแลการสอบอย่างน้อยแห่งละ	๓	รูป

๓๔.	ส�ำนักเรียนคณะเขต	 ให้เจ้าคณะเขตนั้นๆ	 ตั้งคณะกรรมการ 

อ�านวยการสอบประจ�าสนามสอบนั้นๆ	อย่างน้อยแห่งละ	๓	รูป

๓๕.	รายงานการสอบธรรม	 ให้ผู้เป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่ง	 

ท�ารายงานโดยตรงไปที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

๓๖.	กำรประกำศอนโุมทนำ	ถ้ามบีญัชรีายนามท่านผูบ้รจิาคทรพัย์อปุถมัภ์

ในการสอบธรรมสนามหลวง	 สมควรประกาศอนุโมทนา	 ให้ผู้เป็นประธาน 

สนามสอบนั้นๆ	ด�าเนินการประกาศอนุโมทนาโดยตรง

๓๗.	ระเบียบอื่นๆ	 นอกจากนี้	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสนามหลวง

แผนกธรรมทุกประการ
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ประกาศ	ณ	วันที่	๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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(ภำคผนวก)

๑.	 สนามสอบนักธรรมชั้นตรีและธรรมศึกษาในส่วนกลาง	 สนามหลวง

แผนกธรรมก�าหนดให้ส�านักเรียนต่าง ๆ สอบธรรมสนามหลวงในสนามสอบ	ดังนี้

รวมสอบนักธรรมชั้นตรี	 ดังนี้

ส�านักเรียน สนามสอบ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดชนะสงคราม	

วัดเทพธิดาราม

วัดราชบุรณะ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดสามพระยา

วัดภคินีนาถ

วัดเทพากร

คณะเขตบางพลัด

วัดอมรคีรี

วัดสามพระยา

วัดพระพิเรนทร์

วัดสระเกศ

วัดมหรรณพาราม

วัดพระพิเรนทร์
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วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดจักรวรรดิราชาวาส

วัดมหาพฤฒาราม

วัดปทุมคงคา

วัดหัวล�าโพง

วัดบพิตรพิมุข

คณะเขตสัมพันธวงศ์

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง
วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
วัดยานนาวา

คณะเขตยานนาวา
วัดยานนาวา

วัดราชสิงขร

คณะเขตบางคอแหลม
วัดราชสิงขร

วัดยาง

คณะเขตพระโขนง-บางนา

คณะเขตประเวศ

คณะเขตสวนหลวง

วัดบางนาใน

วัดยาง

วัดคลองเตยใน

คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
วัดคลองเตยใน

วัดเทพลีลา

คณะเขตบางกะปิ
วัดเทพลีลา
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วัดนวลจันทร์

คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
วัดนวลจันทร์

วัดเสมียนนารี

คณะเขตบางเขน-จตุจักร

คณะเขตสายไหม

วัดเสมียนนารี

วัดดอนเมือง

คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
วัดดอนเมือง

วัดแสนสุข

คณะเขตมีนบุรี
วัดแสนสุข

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

คณะเขตคลองสามวา
วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

วัดลานบุญ

คณะเขตลาดกระบัง
วัดลานบุญ

วัดหนองจอก

คณะเขตหนองจอก
วัดหนองจอก

วัดประยุรวงศาวาส

วัดกัลยาณมิตร

คณะเขตธนบุรี

วัดอินทาราม

วัดประยุรวงศาวาส
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วัดอนงคาราม

วัดพิชยญาติการาม

วัดทองนพคุณ

วัดทองธรรมชาติ

วัดหิรัญรูจี

วัดโพธินิมิตร

วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

วัดอนงคาราม

วัดสารอด

คณะเขตราษฎร์บูรณะ

 คณะเขตทุ่งครุ
วัดสารอด

วัดเลา

คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
วัดเลา

วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม
วัดราชสิทธาราม

วัดอรุณราชวราราม

วัดหงส์รัตนาราม

วัดโมลีโลกยาราม

วัดนาคกลาง

วัดสังข์กระจาย

คณะเขตบางกอกใหญ่

วัดราชสิทธาราม
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วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดดุสิดาราม

วัดสุวรรณาราม

วัดดาวดึงษาราม

วัดคฤหบดี

วัดศรีสุดาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดกาญจนสิงหาสน์

วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดกาญจนสิงหาสน์

วัดชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา
วัดปากน�้า

วัดมินมานรดี

คณะเขตภาษีเจริญ

วัดปากน�้า

วัดบุณยประดิษฐ์

วัดชัยฉิมพลี

คณะเขตบางแค

คณะเขตหนองแขม

วัดบุณยประดิษฐ์

วัดโกมุทพุทธรังสี

คณะเขตทวีวัฒนา
วัดโกมุทพุทธรังสี



70

วัดบวรนิเวศวิหาร

คณะจังหวัดนนทบุรี	(ธ)	สนามวัดราษฎร์นิยม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดปทุมวนาราม

วัดโสมนัสวิหาร

วัดเทพศิรินทรวาส

วัดบรมนิวาส

วัดสัมพันธวงศ์

วัดราชาธิวาส

วัดนรนาถสุนทริการาม

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุ

วัดธรรมมงคล

 วัดธาตุทอง

วัดพระศรีมหาธาตุ
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วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดบวรนิเวศวิหาร

 -	วัดบวรมงคล

 -	วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

 -	วัดเชิงเลน

วัดบุปผาราม

วัดสัมพันธวงศ์	

 -	วัดสามัคคีสุทธาวาส

 -	วัดราษฎร์บ�ารุง

 -	วัดทองเนียม

 -	วัดท่าข้าม

วัดอาวุธวิกสิตาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 -	วัดอาษาสงคราม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดบวรนิเวศวิหาร

 -	วัดเขมาภิรตาราม

 -	วัดบางขวาง

 -	วัดมัชฌันติการาม

วัดเขมาภิรตาราม	จังหวัดนนทบุรี
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๒.	สนำมสอบนกัธรรมชัน้โทและชัน้เอกในส่วนกลำง	สนามหลวงแผนก

ธรรมก�าหนดให้ส�านักเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสนามสอบเดิม	รวมสนามสอบดังนี้

ส�านักเรียน สนามสอบ
วัดสามพระยา

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดสามพระยา

วัดสร้อยทอง

วัดพรหมวงศาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดยานนาวา

วัดพระพิเรนทร์

วัดราชสิงขร

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดราชสิทธาราม

วัดอนงคาราม

วัดประยุรวงศาวาส

วัดราชสิทธาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดกาญจนสิงหาสน์

วัดชัยพฤกษมาลา

วัดโกมุทพุทธรังสี

วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดปากน�้า

วัดราชโอรสาราม

วัดบุณยประดิษฐ์

วัดปากน�้า
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วัดแสนสุข

วัดลานบุญ

วัดหนองจอก

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

วัดแสนสุข

วัดเลา

วัดสารอด
วัดเลา

วัดยาง

วัดเทพลีลา

วัดนวลจันทร์

วัดคลองเตยใน

วัดยาง

วัดดอนเมือง

วัดเสมียนนารี
วัดดอนเมือง

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดเขมาภิรตาราม	(นนทบุรี)

วัดพระศรีมหาธาตุ

วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดทองเนียม
วัดอาษาสงคราม	(สมุทรปราการ) วัดอาษาสงคราม	(สมุทรปราการ)
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๓.	สนามสอบธรรมศึกษาส่วนกลาง	สนามหลวงแผนกธรรมก�าหนดให้

ส�านักเรียนต่าง ๆ สอบในสนามสอบดังนี้

ส�านักเรียน สนามสอบ
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนพระราม	๙	กาญจนาภิเษก
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนอุดมศึกษา
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�าเพ็ญ
วัดบวรนิเวศวิหาร บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนวัดบวรมงคล
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเขมาภิรตาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนวัดพุทธบูชา
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมัชฌันติการาม
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์	ช่างกล	ขส.ทบ.
วัดบวรนิเวศวิหาร โรงเรียนสตรีวิทยา
วัดบวรนิเวศวิหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ศาลายา
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนวัดราชบพิธ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนอาษาวิทยา
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โรงเรียนวัดทิพพาวาส
วัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วัดเทพศิรินทราวาส โรงเรียนเทพศิรินทร์
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วัดสัมพันธวงศ์ วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสัมพันธวงศ์ วัดราษฎร์บ�ารุง
วัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
วัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวีรสุนทร
วัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดท่าข้าม
วัดสัมพันธวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�า
วัดราชาธิวาสวิหาร โรงเรียนวัดราชาธิวาส
วัดปทุมวนาราม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วัดปทุมวนาราม โรงเรียนสาธิต	มศว.	ปทุมวัน
วัดปทุมวนาราม โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
วัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดบรมนิวาส
วัดธาตุทอง วัดธาตุทอง
วัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคล
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนสารวิทยา
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนหอวัง
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนบางบัว
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนมัธยมสาธิต	วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนสตรีวิทยา	๒
วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
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วัดมหาธาตุ โรงเรียนวัดสวนส้ม
วัดมหาธาตุ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์	มจร.
วัดมหาธาตุ โรงเรียนประชาบ�ารุง
วัดพระเชตุพน โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
วัดสุทัศนเทพวราราม โรงเรียนเบญจมราชาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัดสามพระยา โรงเรียนวัดสังเวช
วัดพระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์
วัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนวัดชัยมงคล
วัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนปทุมวัน
วัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนสวนลุมพินี
วัดพระพิเรนทร์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
วัดสระเกศ โรงเรียนวัดสระเกศ
วัดสระเกศ วิทยาลัยสารพัดช่าง	พระนคร
วัดสระเกศ โรงเรียนสายปัญญา
วัดสระเกศ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดปทุมคงคา โรงเรียนพุทธมามกะผู้เยาว์วัดปทุมคงคา
วัดปทุมคงคา โรงเรียนปทุมคงคา
วัดปทุมคงคา โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
วัดปทุมคงคา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณะเขตสัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์	 (วัดโบสถ์)
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดอัมพวัน
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วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ	(วัดใหม่ทองเสน)
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนสุโขทัย	(วัดสุคันธาราม)
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
วัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
วัดสร้อยทอง เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร
วัดสร้อยทอง เรือนจ�ากลางคลองเปรม
วัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดสร้อยทอง
วัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
วัดสร้อยทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ	๒
วัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ�ารุง
วัดสร้อยทอง โรงเรียนเวตวันธรรมาวาส
วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
วัดพรหมวงศาราม วัดทัศนารุณสุนทริการาม
วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนวิชากร
วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนศรีอยุธยา	ในพระอุปถัมภ์	ฯ
วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์
วัดพรหมวงศาราม โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
วัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

วัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ	 ในพระบรม

มหาราชวัง
วัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
วัดหัวล�าโพง โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
วัดยานนาวา มหาวิทยาลัยสยาม
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วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชด�าเนิน
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล	ศรีย่าน
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจ
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
วัดยานนาวา โรงเรียนจินดาบ�ารุง
วัดยานนาวา โรงเรียนสวนอนันต์
วัดยานนาวา โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดรางบัว
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบ	ปานข�า)
วัดยานนาวา โรงเรียนอ�านวยศิลป์ธนบุรี

วัดยานนาวา
โรงเรยีนมธัยมสาธติ	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดนินสุขาราม
วัดยานนาวา โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัดยานนาวา โรงเรียนกงลี้จงซัน
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดโพธิ์	 (ราษฎร์ผดุงผล)
วัดยานนาวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
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วัดยานนาวา ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา
วัดยานนาวา โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
วัดยานนาวา โรงเรียนประถมนนทรี
วัดยานนาวา โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
วัดยานนาวา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
วัดยานนาวา โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
วัดยานนาวา โรงเรียนทวีวัฒนา
วัดยานนาวา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
วัดยานนาวา โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดดอกไม้
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดช่องนนทรี
วัดยานนาวา โรงเรียนศิริเพ็ญ
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดดอน
วัดยานนาวา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดด่าน
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดไผ่ตัน
วัดยานนาวา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
วัดยานนาวา โรงเรียนวัดมะลิ
วัดยานนาวา โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา
วัดยานนาวา โรงเรียนบางกะปิ
วัดยานนาวา โรงเรียนบ้านบางกะปิ
วัดราชสิงขร วัดราชสิงขร
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วัดราชสิงขร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	

สมุทรปราการ
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนสิริรัตนาธร
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนวัดบางนานอก
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนพูนสิน	(เพชรสุขอุปถัมภ์)
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนดาราคาม
คณะเขตพระโขนง-บางนา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดบางนาใน โรงเรียนอรรถวิทย์
วัดบางนาใน โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
วัดบางนาใน โรงเรียนวัดบางนาใน
วัดบางนาใน โรงเรียนอ�านวยกนกศิริอนุสรณ์
คณะเขตสวนหลวง วัดยาง
คณะเขตบางกะปิ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
วัดเทพลีลา โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลา
วัดเทพลีลา โรงเรียนวัดเทพลีลา
วัดเทพลีลา โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)

วัดเทพลีลา
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย	 (กระจ่าง	

สิงหเสนี)

วัดเทพลีลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (ฝ่าย

ประถม)
วัดเทพลีลา โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
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วัดเทพลีลา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
วัดเทพลีลา โรงเรียนเทพลีลา
วัดเทพลีลา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
วัดเทพลีลา โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วัดเทพลีลา โรงเรียนประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ
วัดเทพลีลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
วัดเทพลีลา โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
วัดเทพลีลา โรงเรียนถนอมบุตร

วัดเทพลีลา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า
วัดเทพลีลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนวัดนวลจันทร์
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนวัดบางเตย
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนคลองกุ่ม
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนชินวร
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนโสมาภา
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	๒
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม วัดลาดพร้าว
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
โรงเรียน	 ทบอ.เพชราวุธวิทยา	 ในพระ 

อุปถัมภ์ฯ
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนเพชรถนอม
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนโชคชัย(ครูเกียว)
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนประภาสวิทยา
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ส�านักเรียน สนามสอบ
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนพิชัยพัฒนา
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
คณะเขตบางเขน-จตุจักร โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ารุง
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนสีกัน	(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนทุ่งสองห้อง
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนประชาอุทิศ
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา	๑
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา	๒
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนวัดหลักสี่
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนบ�ารุงรวิวรรณวิทยา
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนพหลโยธิน
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนเปรมประชา
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ โรงเรียนบางเขน
คณะเขตสายไหม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
คณะเขตสายไหม โรงเรียนบ้านคลองบัว
คณะเขตสายไหม โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
คณะเขตสายไหม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	๗๕	เฉลิมพระเกียรติ
คณะเขตสายไหม โรงเรียนวัดหนองใหญ่
คณะเขตสายไหม โรงเรียนบ้านบัวมล
คณะเขตสายไหม โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
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คณะเขตสายไหม โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
คณะเขตสายไหม โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
คณะเขตสายไหม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	(ประถม)
คณะเขตสายไหม โรงเรียนประชานุกูล
คณะเขตสายไหม โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
คณะเขตสายไหม โรงเรียนออเงิน
คณะเขตสายไหม โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
คณะเขตสายไหม โรงเรียนเลิศหล้า
คณะเขตสายไหม โรงเรียนผ่องสุวรรณ
คณะเขตสายไหม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	๒
คณะเขตมีนบุรี เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนวัดใหม่ล�านกแขวก
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนคันนายาว	(ธาริน	 เจริญสงเคราะห์)
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนวัดแสนสุข
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนมีนบุรี
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนวัดบ�าเพ็ญเหนือ
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนบางชัน	(ปลื้มวิทยานุสรณ์)
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
คณะเขตมีนบุรี โรงเรียนวัดคู้บอน
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนวัดบัวแก้ว
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
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คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนกลางคลองสอง
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนบ้านหนองระแหง
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนวัดล�ากะดาน
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนวัดแป้นทอง
คณะเขตคลองสามวา โรงเรียนสุดใจวิทยา
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดบ�ารุงรื่น
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดราชโกษา
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดพลมานีย์
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดบึงบัว
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดปากบึง
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลาดกระบัง
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดลานบุญ
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
คณะเขตลาดกระบัง โรงเรียนวัดสังฆราชา
คณะเขตหนองจอก โรงเรียนวัดหนองจอก
คณะเขตหนองจอก โรงเรียนวัดสามง่าม
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนอ�านวยศิษย์ศึกษา
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนวัดบางสะแกใน
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนบางแคเหนือ
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนวัดราชวรินทร์
คณะเขตธนบุรี โรงเรียนวัดราชคฤห์
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คณะเขตธนบุรี โรงเรียนวัดบางน�้าชน
วัดหิรัญรูจี โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนสีตบุตรบ�ารุง
วัดประยุรวงศาวาส มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน	วัดบางไส้ไก่
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนจิรดา
วัดประยุรวงศาวาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดดาวคนอง	(ประถม)
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนบ�ารุงวิชา
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนราชวินิต
วัดประยุรวงศาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	สุวินทวงศ์
วัดประยุรวงศาวาส วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนมาเรียลัย
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนพรตพิทยพัต
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนบดินทรเดชา	๔
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
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วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดคลองภูมิ
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
วัดประยุรวงศาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัดประยุรวงศาวาส โรงเรียนวัดตะล่อม
วัดประยุรวงศาวาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัดอินทาราม โรงเรียนวัดอินทาราม
วัดอินทาราม โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
วัดอินทาราม โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม
วัดอนงคาราม โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา
วัดอนงคาราม โรงเรียนศึกษานารี
วัดทองธรรมชาติ โรงเรียนวัดสุวรรณ
วัดทองธรรมชาติ โรงเรียนวัดสุทธาราม
วัดทองธรรมชาติ โรงเรียนวัดทองเพลง
คณะเขตราษฎร์บูรณะ โรงเรียนวัดสารอด
คณะเขตราษฎร์บูรณะ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา
คณะเขตราษฎร์บูรณะ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
คณะเขตราษฎร์บูรณะ โรงเรียนวัดบางปะกอก
คณะเขตราษฎร์บูรณะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณะเขตบางขนุเทียน-บางบอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
คณะเขตบางขนุเทียน-บางบอน ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
คณะเขตบางขนุเทียน-บางบอน โรงเรียนทวีธาภิเศก	๒
คณะเขตบางขนุเทียน-บางบอน โรงเรียนวัดก�าแพง
คณะเขตบางขนุเทียน-บางบอน โรงเรียนวัดบางบอน
คณะเขตบางขนุเทียน-บางบอน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
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คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนวัดเลา
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนบ้านนายสี
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนวัดสะแกงาม
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนวัดแสมด�า
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนวัดบางกระดี่
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนราชมนตรี
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	ธนบุรี
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนบ้านนายผล	(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนสถานีพรมแดน	(รักษาศุขราษฎร์บ�ารุง)
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน โรงเรียนวัดประชาบ�ารุง
คณะเขตบางขนุเทยีน-บางบอน วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดราชโอรส
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนบางมดวิทยา
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดหนัง
วัดราชโอรสาราม เรือนจ�าพิเศษธนบุรี
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนสายน�้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดกก
วัดราชโอรสาราม โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
คณะเขตบางกอกใหญ่ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
คณะเขตบางกอกใหญ่ โรงเรียนวัดท่าพระ
วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
วัดอรุณราชวราราม โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
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วัดอรุณราชวราราม โรงเรียนทวีธาภิเศก	(มัธยม)
วัดอรุณราชวราราม โรงเรียนทวีธาภิเศก	(ประถม)
วัดสังข์กระจาย โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
คณะเขตบางกอกน้อย โรงเรียนศุภวรรณ
คณะเขตบางกอกน้อย โรงเรียนวัดอัมพวา
คณะเขตบางกอกน้อย โรงเรียนวัดอมรินทราราม
คณะเขตบางกอกน้อย โรงเรียนวัดยางสุทธาราม
คณะเขตบางกอกน้อย โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
คณะเขตบางกอกน้อย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วัดระฆังโฆสิตาราม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
วัดดุสิดาราม โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
วัดสุวรรณาราม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
วัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
วัดคฤหบดี โรงเรียนวัดคฤหบดี
วัดคฤหบดี โรงเรียนวัดรวกบางบ�าหรุ
วัดคฤหบดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วัดดาวดึงษาราม โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
วัดดาวดึงษาราม โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
วัดดาวดึงษาราม วัดดาวดึงษาราม
วัดดาวดึงษาราม โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
วัดดาวดึงษาราม โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
วัดเทพากร โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
วัดเทพากร โรงเรียนวัดเทพากร
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดกาญจนสิงหาสน์ โรงเรียนวัดปากน�้าฝั่งเหนือ
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ส�านักเรียน สนามสอบ
วัดกาญจนสิงหาสน์ โรงเรียนฉิมพลี
วัดกาญจนสิงหาสน์ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
วัดกาญจนสิงหาสน์ โรงเรยีนอบุลรตันราชกญัญาราชวิทยาลยั	กรงุเทพมหานคร
วัดกาญจนสิงหาสน์ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก	(ส.ช.ก.)
วัดกาญจนสิงหาสน์ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก	(กทม.)
วัดรัชฎาธิษฐาน โรงเรียนมหรรณพาราม
วัดรัชฎาธิษฐาน โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน
วัดรัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน
วัดรัชฎาธิษฐาน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
วัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนกุศลศึกษา
วัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
วัดชัยพฤกษมาลา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดทองศาลางาม
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนเผดิมศึกษา
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดนาคปรก
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนกันตทาราราม
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนศาลเจ้า
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
คณะเขตภาษีเจริญ โรงเรียนวัดโคนอน
คณะเขตภาษีเจริญ วิทยาลัยพณิชการธนบุรี
วัดปากน�้า วัดปากน�้า
วัดนิมมานรดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
วัดนิมมานรดี โรงเรียนบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
วัดนิมมานรดี โรงเรียนคลองหนองใหญ่
วัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดนิมมานรดี
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ส�านักเรียน สนามสอบ
วัดนิมมานรดี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
วัดนิมมานรดี โรงเรียนบางแค	(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
วัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
วัดนิมมานรดี โรงเรียนสุภาคมศึกษา
วัดบุณยประดิษฐ์ โรงเรียนบางเชือกหนัง
วัดบุณยประดิษฐ์ โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
วัดบุณยประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
คณะเขตบางแค โรงเรียนวัดศาลาแดง
คณะเขตบางแค วัดม่วง
คณะเขตบางแค โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
คณะเขตบางแค โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณะเขตหนองแขม วัดหนองแขม
คณะเขตหนองแขม โรงเรียนวัดอุดมรังสี
คณะเขตหนองแขม โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
คณะเขตหนองแขม โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
คณะเขตหนองแขม โรงเรียนคลองบางแวก
คณะเขตหนองแขม โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณะเขตทวีวัฒนา โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ	สตรวีทิยา	พทุธมณฑล
คณะเขตทวีวัฒนา โรงเรียนวัดปุรณาวาส
คณะเขตทวีวัฒนา โรงเรียนคลองต้นไทร
คณะเขตทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
คณะเขตทวีวัฒนา โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
คณะเขตทวีวัฒนา โรงเรียนคลองทวีวัฒนา	(ทองน่วมอนุสรณ์)
วัดอมรคีรี โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
วัดชัยฉิมพลี โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
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ส�านักเรียน สนามสอบ
วัดเสมียนนารี ทัณฑสถานหญิงกลาง
วัดเสมียนนารี ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง
วัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดเสมียนนารี
วัดเสมียนนารี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วัดเสมียนนารี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ	นนทบุรี
วัดเสมียนนารี โรงเรียนประชานิเวศน์
วัดราชบุรณะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา โรงเรียนวัดสะพาน
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา โรงเรียนศูนย์รวมน�้าใจ
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา โรงเรียนสายน�้าทิพย์
คณะเขตทุ่งครุ โรงเรียนวัดแจงร้อน
คณะเขตทุ่งครุ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
คณะเขตทุ่งครุ โรงเรียนวัดทุ่งครุ
คณะเขตทุ่งครุ โรงเรียนบูรณะศึกษา
คณะเขตทุ่งครุ โรงเรียนบางมด
คณะเขตทุ่งครุ โรงเรียนนาหลวง
คณะเขตทุ่งครุ วัดบางมดโสธราราม
คณะเขตทุ่งครุ วัดสน





ประกำศสนำมหลวงแผนกธรรม

เรื่อง

ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ในกำรสอบธรรมสนำมหลวง
ส�ำนักเรียนส่วนภูมิภำค

พ.ศ. ๒๕๕๖
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ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม 

เรื่อง ก�ำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรสอบธรรมสนำมหลวง 

ส�ำนักเรียนส่วนภูมิภำค 

พ.ศ. ๒๕๕๖

การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้	นักธรรมชั้นตรี	ก�าหนดสอบวันที่	๑๓-

๑๔-๑๕-๑๖	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ตรงกับวันอาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ	 

ขึ้น	๙-๑๐-๑๑-๑๒	ค�่า	 เดือน	๑๑	รวมสอบ		๔	วันๆ	ละ	๑	วิชาๆ	ละ	๓	

ชั่วโมง	เริ่มสอบเวลา	๑๓.๐๐	น.	ทุกวัน	พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร		นักธรรม

ชั้นโทและเอก	ก�าหนดสอบวันที่	๑๙-๒๐-๒๑-๒๒	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖		

ตรงกับ	 วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์	 แรม	 ๒-๓-๔-๕	 ค�่า	 เดือน	 ๑๒	 

รวมสอบ	 ๔	 วันๆ	 ละ	 ๑	 วิชาๆ	 ละ	 ๓	 ชั่วโมง	 เริ่มสอบเวลา	 ๑๓.๐๐	 น.	 

ทุกวัน	พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร	และธรรมศึกษำทุกชั้น	ก�าหนดสอบวันที่	๒๖	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ตรงกับวันอังคาร	แรม	๙	ค�่า	เดือน	๑๒	รวมสอบ	

๑	วัน			ภาคเช้า	เวลา	๐๘.๓๐	น.	สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม	ภาคบ่าย	

เวลา	๑๓.๐๐	น.	สอบวิชาธรรมะ	วิชาพุทธะ	และวิชาวินัย	ให้เวลาวิชาละ	๕๐	

นาที	พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร	ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
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ระเบียบปฏิบัติ

๑.	กระดำษใบตอบและกำรเขียนตอบ	ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนก

ธรรมทีโ่รงพมิพ์ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจิ�าหน่าย	หรอืกระดาษชนดิอืน่ที่

ประทบัตราสนามหลวงแผนกธรรม	แต่ต้องเป็นกระดาษทีส่นามสอบแจกให้ในเวลา

สอบ	นกัเรยีนจะจดัหามาใช้เองไม่ได้	เฉพาะใบตอบของธรรมศกึษาทกุชัน้	นอกจาก

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม	 ให้รับที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 ห้ามใช้

กระดาษใบตอบชนิดอื่น	 การเขียนตอบ	 ต้องเขียนด้วยหมึกสีด�า	 สีน�้าเงิน	 หรือ

ดินสอเท่านั้น	 และตอบเรียงข้อลงล่างตามล�าดับ	 ส�าหรับธรรมศึกษาทุกชั้น	 วิชา

เรียงความแก้กระทู้ธรรม	 เขียนตอบเหมือนปีที่ผ่านมา	 ส่วนวิชาอื่นให้ใช้กระดาษ

ใบตอบของสนามหลวงแผนกธรรม	ให้ท�าตามค�าสั่งในข้อสอบนั้น

๒.	กำรให้เลขประจ�ำตัวผู้สอบ	 เลขประจ�าตัวผู้สอบในจังหวัดหนึ่งๆ	 

ชั้นหนึง่ๆ	ให้ตัง้แต่เลข	๑	จากอ�าเภอเมอืงไปตามล�าดบัอ�าเภอ	จนถงึอ�าเภอสดุท้าย

ของจังหวัดนั้นๆ

๓.	กรรมการก�ากับห้องสอบ	 ในห้องสอบหนึ่งๆ	 ให้มีกรรมการก�ากับ 

ห้องสอบที่เจ้าคณะจังหวัด	 หรือประธานสนามสอบแต่งต้ัง	 อย่างน้อยห้องละ	 ๒	

รูป/คน	 รวมถึงกรรมการก�ากับห้องสอบในสนามสอบธรรมศึกษาที่เปิดสอบใน

โรงเรียน	สถานศึกษา	และสถานที่อื่นๆ	ด้วย	

๔.	กำรลงหมำยเหตุขำดสอบ	 หากมีผู้ขาดสอบด้วยเหตุใดๆ	 ก็ตาม	 

ต้องลงหมายเหตุในบัญชีรับใบตอบ	 และขีดเส้นแดงทับให้ชัดเจน	 เช่น	 อาพาธ	 

ก็ลงหมายเหตุว่า	อาพาธ	 เป็นต้น	ขาดสอบในวันไหนบอกให้				ชัดเจนด้วย

๕.	การยกเลิกเลขประจ�าตัว	 กรรมการก�ากับห้องสอบต้องยกเลิกเลข
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ประจ�าตัวนักเรียนท่ีขาดสอบ	 ห้ามให้เลขประจ�าตัวแก่นักเรียนอื่นมาใช้เลขประจ�า

ตัวนั้นเพื่อสอบแทน

๖.	 บัญชียอดจ�ำนวนและบัญชีส�ำมะโนครัวผู้ขอเข้ำสอบนักธรรมชั้นตร ี

ให้ส�านักเรียนคณะจังหวัดจัดท�าบัญชียอดจ�านวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี	 

(สถ.๕)	 และบัญชีส�ามะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นตรี	 (ศ.๑)	 พร้อมบันทึก

ลงแผ่นซีดี	 ส่งส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 ภำยในวันแรม ๑ ค�่ำ  

เดือน ๑๐  ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๗.	บญัชยีอดจ�ำนวนและบญัชรีำยชือ่ผู้ขอเข้ำสอบนกัธรรมช้ันโทและเอก 

ให้ส�านกัเรยีนคณะจังหวดัจัดท�าบัญชียอดจ�านวนผูข้อเข้าสอบนกัธรรมชัน้โทและเอก	

(สถ.๕)	 (แยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญชีนักธรรมชั้นตรี)	 และบัญชีรายชื่อ 

ผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	(ศ.๒)	พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี	ส่งส�านักงาน

แม่กองธรรมสนามหลวง	 ภำยในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่  

๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖	 เมื่อพ้นก�าหนด	 	 ดังกล่าวแล้ว	 สนามหลวงแผนก

ธรรมห้ำมมิให้มีกำรส่งชื่อนักเรียนขอเข้ำสอบเพิ่มเติม

๘.	กำรส่งบญัชจี�ำนวนผูข้อเข้ำสอบนกัธรรมชัน้โท-เอก	ส�านกัเรยีนคณะ

สงฆ์จงัหวดัคณะธรรมยตุ	ทีส่�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศให้ไปรวม

สอบกับสนามสอบส�านักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดมหานิกาย	 ต้องส่งบัญชียอดจ�านวน

ผู้ขอเข้าสอบ	(สถ.๕)	ให้แก่สนามสอบเพื่อจัดสถานที่สอบ

๙.	บญัชียอดจ�ำนวนและบญัชีรำยชือ่ผูข้อเข้ำสอบธรรมศกึษำทกุชัน้	ให้

ส�านักเรียนคณะจังหวัด	 	 จัดท�าบัญชียอดจ�านวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น	

(สถ.๖)	 ท่ีมีนักเรียนขอเข้าสอบธรรมศึกษา	 (แยกเป็นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญช ี



98

ผู้ขอเข้าสอบนักธรรม)	 และจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี	 

(ศ.๕)	บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก	(ศ.๖)	พร้อมบันทึกลง

แผ่นซีดี	ส่งส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	ภำยในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑  

ตรงกับวันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

อนึ่ง เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงได้

ปรับปรุงรูปแบบบัญชี ศ. ๑, ศ. ๒, ศ. ๓, ศ. ๕, ศ. ๖ และ ศ. ๗ ใหม่ 

ให้ส�ำนักเรียนส่วนภูมิภำค ใช้รูปแบบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๖ เป็นต้นไป (ตำมรูปแบบบัญชีที่ส่งมำพร้อมนี้) และให้ส�ำนักเรียน 

คณะจงัหวดัตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนน�ำส่งส�ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

๑๐.	บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีราย

ชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนำมหลวงออนไลนน์	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๖	 ส�านักงาน

แม่กองธรรมสนามหลวงก�าหนดวธิรีบัข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอนิเตอร์เนต็	 

เพ่ือให้สะดวกในการติดต่อประสานงานกับสนามสอบ	 ส�านักงานแม่กองธรรม 

สนามหลวงได้ก�าหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง	

และบัญชีรายชื่อผู้รับข้อสอบธรรมสนามหลวงออนไลน์	 ให้ส�านักเรียนคณะจังหวัด

จัดท�าบัญชีดังกล่าวทั้งสองบัญชี	 และน�าส่งส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

พร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบตามเวลาที่ก�าหนดในชั้นนั้นๆ	

๑๑.	สนำมสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	 ให้เจ้าคณะจังหวัดโดยความ 

เห็นชอบของเจ้าคณะภาค	พิจารณารวมสอบนักธรรมชั้นโทและเอกเป็นสนามสอบ

แห่งเดยีวกนั	หรอืจะพจิารณาแยกสนามสอบเป็นสนามสอบนกัธรรมช้ันโท	๑	แห่ง	

และสนามสอบนักธรรมชั้นเอก	๑	แห่ง	ตามความเหมาะสม
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๑๒.	การรวมสนามสอบ	ในสนามสอบคณะสงฆ์จงัหวดัมหานกิายทีมี่ส�านกั

เรียนคณะสงฆ์จังหวัดคณะธรรมยุตร่วมสอบด้วย	 จัดห้องสอบรวมกันได้	 แต่ต้อง

แยกท�าบัญชีรับใบตอบต่างหาก

๑๓.	กำรรบัข้อสอบนกัธรรมชัน้ตร	ีการรบัข้อสอบในปีการศกึษา	๒๕๕๖	

นี้	 ได้เปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม	 เป็นวิธีให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการ

พิมพ์/ถ่ายส�าเนา	 หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์	 โดยส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจกัให้ข้อสอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร์	ซึง่มวีธิรีบัข้อสอบ	๒	ประการ	

คือ

-	 รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	หรือ

-	 รับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบจากส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ให้สนำมสอบรับข้อสอบที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนแม่กองธรรม 

สนามหลวง (http://www.gongtham.net) หรือติดต่อรับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบ

ที่ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๖   

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  

อนึ่ง ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวงประสงค์ให้ทุกสนำมสอบ 

รับข้อสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนในกำรรับดังนี้ 

๑.	เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Internet	 Explorer,	 

Firefox,	Google	Chrome,	ฯลฯ

๒.	ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 คือ	 

http://www.gongtham.net	และกด	Enter	และรอจนกว่าจะ

เข้าเว็บไซต์เรียบร้อย
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๓.	คลิกที่	“ล็อคอินเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบ”		

๔.	ใส่รหัสผู้ใช้	 และรหัสผ่าน	 (ที่ได้รับทาง	 E-Mail)	 แล้วกดปุ่ม	

“เข้าสู่ระบบ”

๕.	เมือ่เข้าสูร่ะบบแล้วจะมแีฟ้มข้อสอบทัง้หมด	๔	แฟ้ม	ตามจ�านวน

วิชา	ให้คลิกแต่ละแฟ้มและท�าการบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่านส�าหรบัเปิดแฟ้มข้อสอบวชิากระทู ้นกัธรรมชัน้ตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้เปิดแฟ้มข้อสอบ	ดังนี้

๑.	เปิดแฟ้มข้อสอบด้วยโปรแกรม	Acrobat	Adobe	Reader	รุ่น	

5	หรือสูงกว่า

๒.	 โปรแกรมจะถามรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ	ใส่รหัสผ่าน

ที่ได้รับทาง	SMS	หรือทาง	E-Mail

๓.	พมิพ์/ถ่ายส�าเนาข้อสอบ	หรอืน�าข้อสอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพ

โปรเจคเตอร์

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักพิมพ์คู ่มือการปฏิบัติงาน 

โดยละเอียดถวาย

วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่านส�าหรบัเปิดแฟ้มข้อสอบวชิาธรรม นกัธรรมชัน้ตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก
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วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชำพุทธ นักธรรมชั้นตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชั้นตรี 

ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	๒	 เบอร์	 ของแต่ละสนามสอบ	 	 และส่งไปยัง	

E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก

๑๔.	กำรรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสำรอื่นๆ	 การสอบนักธรรมชั้นตร	ี

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะจดัส่งสมดุเซน็เย่ียมและเอกสารอ่ืนๆ	การสอบ

นักธรรมชัน้ตรีไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดตามจ�านวนสนามสอบนักธรรมชัน้ตรี

ในจังหวัดนั้นๆ

๑๕.	กำรรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก	 การรับข้อสอบนักธรรมชั้น

โทและเอก	 ได้ก�าหนดเช่นเดียวกับนักธรรมชั้นตรี	 ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการพิมพ์/ถ่ายส�าเนา	หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์		โดยส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในลักษณะแฟ้มคอมพิวเตอร์	ซึ่งมีวิธีรับข้อสอบ	๒	

ประการ	คือ

-	รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	หรือ

-	รับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบจากส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
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ให้สนำมสอบรับข้อสอบที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนแม่กองธรรม 

สนามหลวง (http://www.gongtham.net)		หรอืตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจขุ้อสอบ

ทีส่�ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง  ต้ังแต่วนัที ่๑๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๖ เวลำ 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง	ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงค์ให้ทุกสนามสอบรับ

ข้อสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต	โดยมีขั้นตอนในการรับดังนี้	

๑.	เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Internet	 Explorer,	 

Firefox,	Google	Chrome,	ฯลฯ

๒.	ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 คือ	 

http://www.gongtham.net	และกด	Enter	และรอจนกว่าจะ

เข้าเว็บไซต์เรียบร้อย

๓.	คลิกที่	“ล็อคอินเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบ”

๔.	ใส่รหัสผู้ใช้	 และรหัสผ่าน	 (ที่ได้รับทาง	 E-Mail)	 แล้วกดปุ่ม	

“เข้าสู่ระบบ”

๕.	เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วจะมีแฟ้มข้อสอบทัง้หมด	๘	แฟ้ม	ตามจ�านวน

ชั้นและวิชา	 ให้คลิกแต่ละแฟ้มและท�าการบันทึกลงเครื่อง

คอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.	 ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	E-Mail	ของสนามสอบ	เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้เปิดแฟ้มข้อสอบ	

ดังนี้
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๑.	เปิดแฟ้มข้อสอบด้วยโปรแกรม	 Acrobat	 Adobe	 Reader	 

รุ่น	5	หรือสูงกว่า

๒.	 โปรแกรมจะถามรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ	ใส่รหัสผ่าน

ที่ได้รับทาง	SMS	หรือทาง	E-Mail

๓.	พมิพ์/ถ่ายส�าเนาข้อสอบ	หรอืน�าข้อสอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพ

โปรเจคเตอร์

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัพมิพ์คูม่อืการปฏบิตังิานโดยละเอยีด

ถวาย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่าน	ส�าหรบัเปิดแฟ้มข้อสอบวชิาธรรม นกัธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	 E-Mail	 ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียว

กับวันแรก

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหสัผ่าน	ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวชิาพทุธ	นักธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	 E-Mail	 ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียว

กับวันแรก

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรม

ชั้นโทและเอก	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง	 ๒	 เบอร์ของแต่ละสนามสอบ	

และส่งไปยัง	 E-Mail	 ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏิบัติเช่นเดียว
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กับวันแรก

๑๖.	กำรรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสำรอื่นๆ กำรสอบนักธรรมชั้นโทและ

เอก	 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะจัดส่งสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ	 

การสอบนักธรรมชั้นโทและเอกไปยังเจ้าคณะจังหวัด	 	 ทุกจังหวัดตามจ�านวน 

สนามสอบนักธรรมชั้นโทและเอกในจังหวัดนั้นๆ		

๑๗.	กำรรบัข้อสอบธรรมศึกษำชัน้ตร ีโท และเอก กำรรบัขอ้สอบธรรม

ศึกษำชั้นตรี โท และเอก	ได้ก�าหนดเช่นเดียวกับนักธรรม	ให้สนามสอบเป็นผู้รับ

ผิดชอบในการพิมพ์/ถ่ายส�าเนา	 หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์	 โดยส�านักงาน

แม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในลักษณะแฟ้มคอมพิวเตอร์	 ซึ่งมีวิธีรับ	

ข้อสอบ	๒	ประการ	คือ

-	 รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง	หรือ

-	รับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบจากส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ให้สนำมสอบรับข้อสอบที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนแม่กองธรรม 

สนามหลวง (http://www.gongtham.net) หรือติดต่อรับแผ่นซีดีบรรจุข้อสอบ

ที่ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

อนึ่ง	ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงค์ให้ทุกสนามสอบรับ

ข้อสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต	โดยมีขั้นตอนในการรับดังนี้	

๑.	เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต	 เช่น	 Internet	 Explorer,	 

Firefox,	Google	Chrome,	ฯลฯ
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๒.	ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 คือ	 

http://www.gongtham.net	และกด	Enter	และรอจนกว่าจะ

เข้าเว็บไซต์เรียบร้อย

๓.	คลิกที่	“ล็อคอินเข้าระบบเพื่อรับข้อสอบ”

๔.	ใส่รหัสผู้ใช้	 และรหัสผ่าน	 (ที่ได้รับทาง	 E-Mail)	 แล้วกดปุ่ม	

“เข้าสู่ระบบ”

๕.	เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะมีแฟ้มข้อสอบทั้งหมด	 ๑๒	 แฟ้ม	 ตาม

จ�านวนชัน้และวชิา	ให้คลกิแต่ละแฟ้มและท�าการบนัทกึลงเครือ่ง

คอมพิวเตอร์

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชากระทู ้ 

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยัง	E-Mail	ของสนามสอบ	 เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้เปิด

แฟ้มข้อสอบ	ดังนี้

๑.	เปิดแฟ้มข้อสอบด้วยโปรแกรม	Acrobat	Adobe	Reader	รุ่น	

5	หรือสูงกว่า

๒.	 โปรแกรมจะถามรหัสผ่านส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบ	ใส่รหัสผ่าน

ที่ได้รับทาง	SMS	หรือทาง	E-Mail

๓.	พมิพ์/ถ่ายส�าเนาข้อสอบ	หรอืน�าข้อสอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพ

โปรเจคเตอร์

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัพมิพ์คูม่อืการปฏบิตังิานโดยละเอยีด

ถวาย
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วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.	ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่ง	 รหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม  

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยงั	E-Mail	ของสนามสอบ	เมือ่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏบัิติ

เช่นเดียวกับวิชาแรก

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชำพุทธ 

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยงั	E-Mail	ของสนามสอบ	เมือ่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏบัิติ

เช่นเดียวกับวิชาแรก

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.		ส�านักงานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะท�าการส่งรหัสผ่าน	 ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย  

ธรรมศึกษำทุกชั้น	 ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท้ัง	 ๒	 เบอร์	 ของแต่ละ 

สนามสอบ	และส่งไปยงั	E-Mail	ของสนามสอบ	เมือ่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้ปฏบัิติ

เช่นเดียวกับวิชาแรก

เฉพำะธรรมศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงใบตอบวิชำปรนัย คือ วิชำธรรม 

พุทธ และวินัย เป็นใบเดียวกัน คือ ทั้ง ๓ วิชำอยู่ในใบเดียวกัน  เมื่อสอบ

เสร็จแต่ละวิชำให้นักเรียนน�ำส่งที่กรรมกำรผู้ก�ำกับห้องสอบ เมื่อถึงเวลำสอบวิชำ

ต่อไปให้รับใบตอบเดิมท�ำกำรสอบวิชำต่อไป จนกว่ำจะครบทั้ง ๓ วิชำ 

๑๘.	กำรรับกระดำษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสำรอื่นๆ กำรสอบ

ธรรมศึกษำชั้นตรี โท และเอก	ให้ผู้ที่เจ้าคณะภาคมอบหมายมารับกระดาษใบตอบ	
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สมุดเซ็นเย่ียม	 และเอกสารอื่นๆ	 การสอบธรรมศึกษาทุกชั้น	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๕	

พฤศจิกายน	 ๒๕๕๖	 เป็นต้นไป	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 น.	 ถึงเวลา	 ๑๘.๐๐	 น.	 ที่

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	

๑๙.	กรณมีกีำรทุจรติ	ถ้าปรากฏว่ามผีูท้�าทจุรติในการสอบ	ให้ลงหมายเหตุ

ทีห่วักระดาษใบตอบและลงช่ือกรรมการผูก้�ากบัห้องสอบนัน้ๆ	ทกุรปู	และให้ผูเ้ป็น

ประธานสนามสอบลงชื่อรับรองด้วย	 ทุจริตด้วยอาการอย่างไร	 ต้องบันทึกบอกให้

ชัดเจน

๒๐.	กำรใช้บัญชีรับใบตอบ		บัญชีรับใบตอบให้ใช้ใบเดียวทั้ง	๔	วิชา	

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดท�าข้อมูล	 ให้ใช้รูปแบบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร ์

ตามแบบของส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 โดยให้ส�านักเรียนคณะจังหวัด	

พิมพ์ข้อมูลตำมรูปแบบให้เรียบร้อย	 เรียงล�าดับให้ตรงกับบัญชีขอเข้าสอบ	 (ศ.๑, 

ศ.๒,	ศ.๖)	เมื่อส่งใบตอบวันแรกให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ	ฉายา	นามสกุล	ฯลฯ	

หากผดิให้นักเรียนเขยีนแก้ไขในบญัชรีบัใบตอบนัน้	แล้วลงลายมอืชือ่ด้วยตวับรรจง

ในช่องประจ�ำวิชำนั้นๆ ในแต่ละวัน (ไม่ควรใช้ลำยเซ็น)	ผู้สอบจะต้องลงลายมือ

ชื่อด้วยตนเอง	จะลงชื่อแทนกันไม่ได้

๒๑.	กำรเรียงใบตอบของนักเรียน	 ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลข

ประจ�าตัวตามล�าดับจากจ�านวนน้อยอยู่ข้างบนไปหาจ�านวนมาก	ไม่ต้องเย็บปึก

๒๒.	กำรบรรจใุบตอบนกัธรรมชัน้ตรเีข้ำห่อ	ให้ท�าต่อหน้าคณะกรรมการ	

เมื่อสอบวิชาใดเสร็จแล้ว	 ให้ห่อวิชานั้นๆ	 เป็นวันๆ	 ไปทุกวัน	 แล้วเขียนบอกไว้

นอกห่อให้ชัดเจนว่า	วชิาอะไรสอบสนามไหน	อ�าเภอ	จงัหวัดอะไร	ให้คณะกรรมการ

ลงชื่อรับรอง	 พร้อมกับบอกเวลาวัน	 เดือน	 ปี	 ที่ปิดซองด้วย	 เมื่อครบ	๔	 วิชา
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แล้ว	ให้รวบรวมน�าส่งเจ้าคณะภาค	ภายใน	๕	วัน	หรือตามค�าสั่งเจ้าคณะภาค

๒๓.	บัญชีรับใบตอบนักธรรมชั้นตรี	ให้ส�านักเรียนคณะจังหวัดรวบรวม

บัญชีรับใบตอบ	 บัญชียอดจ�านวน	 นักเรียนที่ส่งสอบ	 ขาดสอบ	 คงสอบ	 

ตามรปูแบบของสนามหลวงแผนกธรรม	พร้อมทัง้ซดีบีนัทกึข้อมลูบญัชรีบัใบตอบ,	

บัญชีเรียกชื่อ	(ศ.๓)	ที่แก้ไขรายการผิดพลาดแล้ว	ส่งเจ้าคณะภาค	หรือตามค�าสั่ง

เจ้าคณะภาค

๒๔.กำรบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก, ธรรมศึกษำชั้นโทและ

ชัน้เอกเข้ำห่อ	ให้ท�าต่อหน้าคณะกรรมการ	เมือ่สอบวชิาใดเสรจ็แล้ว	ให้ห่อวชิานัน้

เป็นวนัๆ	และเป็นชัน้ๆ	ไปทกุวนั	แล้วเขยีนบอกไว้นอกห่อให้ชดัเจนว่า	วชิาอะไร	

ซองที่เท่าไร	 สอบสนามไหน	 อ�าเภอ	 จังหวัดอะไร	 เป็นสนามสอบที่เท่าไร	 	 ให้

คณะกรรมการลงชื่อรับรอง	 พร้อมกับบอกเวลา	 วัน	 เดือน	 ปี	 ที่ปิดซองด้วย	 

เมื่อครบ	๔	วิชาแล้ว	ให้ห่อรวมเฉพาะชั้น	เป็นนักธรรมชั้นโท	๑	ห่อ	นักธรรม

ชั้นเอก	 ๑	 ห่อ	 ธรรมศึกษาชั้นโท	 ๑	 ห่อ	 และธรรมศึกษาชั้นเอก	 ๑	 ห่อ	 ถ้ามี 

ชั้นละหลายห่อให้บอกจ�านวนด้วยว่ากี่ห่อๆ	ที่	๑	-	๒	ฯลฯ		เมื่อประธานสนาม

สอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว	ห้ามมิให้เปิดซองใบตอบอีกเปน็อนัขาด	นกัธรรม

ชั้นโท	 ให้ส่งไปที่ พระรำชวิจิตรปฏิภำณ	 รองผู้อ�านวยการตรวจใบตอบ 

นักธรรมชั้นโท	วัดสุทัศนเทพวราราม	(คณะ	๑)		ธรรมศึกษาชั้นโท	 ให้ส่งไปที่ 

พระธรรมรัตนดิลก ผู้อ�านวยการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท	 วัดสุทัศนเทพ- 

วราราม	(คณะ	๑๔)	นักธรรมชัน้เอกและธรรมศกึษาชัน้เอก	ให้ส่งไปที ่ส�ำนกังำน

แม่กองธรรมสนำมหลวง ภำยใน ๕ วัน

๒๕.กำรบรรจใุบตอบธรรมศกึษำชัน้ตรเีข้ำห่อ	ให้ท�าต่อหน้าคณะกรรมการ	

เม่ือสอบวชิาใดเสรจ็แล้ว	ให้ห่อวชิานัน้เป็นวนัๆ	ไปทกุวนั	ให้ห่อเฉพาะธรรมศกึษา
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ชั้นตรีเท่านั้น	 แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า	 วิชาอะไร	 สอบสนามไหน	

อ�าเภอ	จังหวัดอะไร	ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง	พร้อมกับบอกเวลาวัน	 เดือน	

ปี	 ที่ปิดซองด้วย	 เมื่อครบ	 ๔	 วิชาแล้ว	 ให้รวบรวมน�าส่งเจ้าคณะภาคภายใน	 

๕	วัน	หรือตามค�าสั่งเจ้าคณะภาค

๒๖.บญัชรีบัใบตอบ, พร้อมซดีบีนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขรำยกำรผดิพลำดแล้ว 

ให้ห่อรวมเป็นห่อหนึ่งของแต่ละชั้นต่างหาก	 เขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจน	 

แล้วรวมในห่อใหญ่ของแต่ละชั้น	แยกเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี	 ให้เจ้าคณะภาครับไว้

ด�าเนินการ	 นักธรรมชั้นโท	 ธรรมศึกษาชั้นโท	 นักธรรมชั้นเอกและธรรมศึกษา 

ชั้นเอก	 ให้แยกส่งไปยังผู้รับผิดชอบดังกล่ำวแล้วในข้อ ๒๔

๒๗.บัญชียอดจ�านวนผู้เข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ัน	 ยกเว้น

นกัธรรมชัน้ตร ีให้ส�ำนกัเรียนคณะจงัหวดัรวบรวมจ�ำนวนนกัเรยีนทีส่่งสอบ ขำด

สอบ คงสอบ ตำมรูปแบบของสนำมหลวงแผนกธรรม  ส่งผ่ำนเจ้ำคณะภำคไป

ที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

๒๘.การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี	 มอบถวาย 

เจ้ำคณะภำครับผิดชอบ ก�ำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑  

ตรงกับวันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ประกำศ ผลสอบนักธรรม 

ชั้นตรี ก่อนก�ำหนดกำรส่งบัญชีรำยชื่อผู้ขอเข้ำสอบบำลีสนำมหลวงประจ�ำปี  

พร้อมทั้งแจ้ง  เจ้ำคณะในปกครองเพื่อทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง

อนึ่ง	 การประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี	 ส�านักงานเจ้าคณะภาคไม่ต้อง

ให้เลขทีป่ระกาศนยีบตัร	ให้พมิพ์เลขทีผู่ส้อบได้ตามล�าดบัเท่านัน้	ส�านกังานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจักให้เลขที่ประกาศนียบัตรในภายหลัง	
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๒๙.การส่งผลสอบนักธรรมชั้นตรี	 เมื่อเจ้ำคณะภำคประกำศรำยชื่อ 

ผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้ว ให้ส่งบัญชีรับใบตอบที่มีคะแนน บัญชีประกำศผล

สอบนักธรรมชั้นตรีที่แก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๔) พร้อมซีดีบันทึก

ข้อมูล และบัญชียอดจ�ำนวนนักธรรมชั้นตรีที่ส่งสอบ ขำดสอบ คงสอบ สอบได้ 

และสอบตก ตามรปูแบบของสนามหลวงแผนกธรรม ไปทีส่�านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง

๓๐.การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี	 มอบถวาย

เจ้ำคณะภำครับผิดชอบ ก�ำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค�่ำ เดือน ๑ ตรงกับ

วนัที ่๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ประกำศผลสอบธรรมศกึษำชัน้ตร ีพร้อม

ทั้งแจ้งเจ้ำคณะในปกครองเพื่อทรำบและตรวจสอบควำมถูกต้อง

อนึง่	การประกาศผลสอบธรรมศกึษาชัน้ตร	ีส�านกังานเจ้าคณะภาคไม่ต้อง

ให้เลขทีป่ระกาศนยีบตัร	ให้พมิพ์เลขทีผู่ส้อบได้ตามล�าดบัเท่านัน้	ส�านกังานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจักให้เลขที่ประกาศนียบัตรในภายหลัง	

๓๑.การส่งผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี	 เมื่อเจ้ำคณะภำคประกำศรำยชื่อ 

ผู้สอบได้ธรรมศึกษำชั้นตรีแล้ว ให้ส่งบัญชีรับใบตอบที่มีคะแนน บัญชีประกำศ

ผลสอบธรรมศกึษำชัน้ตรทีีแ่ก้ไขข้อมลูถกูต้องสมบรูณ์แล้ว (ศ.๘) พร้อมซดีบีนัทกึ

ข้อมูล และบัญชียอดจ�ำนวนธรรมศึกษำชั้นตรีที่ส่งสอบ ขำดสอบ คงสอบ  

สอบได้ และสอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม ไปที่ส�านักงาน

แม่กองธรรมสนามหลวง

๓๒.การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก,	ธรรมศึกษาชั้นโทและเอก	

ก�ำหนดตรวจวันที่ ๑๘-๑๙-๒๐-๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับวันพุธ-
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พฤหัสบดี-ศุกร์-เสำร์ แรม ๑-๒-๓-๔ ค�่ำ เดือน ๑  เริ่มตรวจเวลำ ๑๓.๐๐ 

น. ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นโท มอบถวำย พระราชวิจิตรปฏิภาณ 

รองผูอ้�ำนวยกำรตรวจใบตอบนกัธรรมชัน้โท เป็นผู้ด�ำเนนิกำร ใบตอบธรรมศกึษำ

ชั้นโท มอบถวำย	 พระธรรมรัตนดิลก	 ผู้อ�ำนวยกำรตรวจใบตอบธรรมศึกษำ 

ชั้นโท เป็นผู้ด�ำเนินกำร ใบตอบชั้นเอก	 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 

จะด�าเนินการตรวจที่วัดสามพระยา	กรุงเทพมหำนคร ดังเช่นทุกปีที่ผ่ำนมำ 

อนึ่ง	 การประกาศผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในระบบอินเตอร์เน็ต	

และการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร	 จะพิจารณาส�านักเรียนคณะจังหวัดที่มีข้อมูลถูก

ต้องเรียบร้อยเป็นเบื้องต้น	 ในส่วนส�านักเรียนคณะจังหวัดที่มีข้อมูลไม่เรียบร้อย	 

จกัประกาศผลสอบเมือ่ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องสมบรูณ์

แล้ว	

๓๓.	รายงานการสอบธรรม	 ให้ผู้เป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่ง 

ท�ารายงานผ่านเจ้าคณะจังหวัด	 	 	 ให้เจ้าคณะจังหวัดเก็บใจความในรายงานนั้นๆ	 

ที่เห็นว่าควรรายงานให้ทราบ	 รายงานเสนอผ่านเจ้าคณะภาค	 ถ้าเรื่องปกติธรรมดา	

ไม่ต้องบอกในรายงานเว้นไว้แต่มีเรื่องพิเศษจึงบอกในรายงาน

๓๔.	กำรประกำศอนุโมทนำ	ถ้ามีบัญชีรายนามผู้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ใน

การสอบธรรมสนามหลวง	 	 สมควรประกาศอนุโมทนา	 ให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ	

ประกาศอนุโมทนาโดยตรง

๓๕.	ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ	 เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว	 

ถ้าเจ้าคณะภาคสั่งการเป็นอย่างอื่นให้ปฏิบัติไปตามค�าสั่งของเจ้าคณะภาค
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ประกาศ	ณ	วันที่	๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

 

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง



ประกำศสนำมหลวงแผนกธรรม

เรื่อง

รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลข
ในกำรจัดท�ำทะเบียนประกำศนียบัตร
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ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม 

เรื่อง 

รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลข 

ในกำรจัดท�ำทะเบียนประกำศนียบัตร

เพื่อให้การจัดท�า	 รวบรวมสถิติ	 ข้อมูล	 ทะเบียนและวัดผล	 เป็นระบบ

สากล	สามารถค้นหาและทราบข้อมลูได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง	สนามหลวงแผนก

ธรรม	จงึประกาศใช้รหสัพยญัชนะย่อและรหสัเลขในการจดัท�าทะเบยีนประกาศนยีบตัร

ของนักเรียนผู้สอบได้ในสนามหลวงแผนกธรรม	ดังนี้

๑.	 รหัสพยัญชนะของทุกจังหวัด	ให้ถือตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	๒๕๒๖	พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข	พ.ศ.	๒๕๓๙	

และค�าอธิบาย

ตัวอย่าง

พยัญชนะย่อ	 กท	 หมายถึง	 กรุงเทพมหานคร

พยัญชนะย่อ	 อย	 หมายถึง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		

	 	 	 	 	 เป็นต้น

๒.	รหัสตัวเลขที่อยู่ในต�าแหน่งต่อจากพยัญชนะย่อ	 มีรหัสเลข	 ๔	 ตัว	
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คือ

๒.๑ ตัวเลขแรก (หลักพัน)	มีเลข	๑	-	๖

	 มีค่าแทนความหมายว่า	

	 หมายเลข	๑	ส�านักเรียนส่วนกลาง

	 หมายเลข	๒	หนกลาง

	 หมายเลข	๓	หนเหนือ

	 หมายเลข	๔	หนตะวันออก

	 หมายเลข	๕	หนใต้

	 หมายเลข	๖	คณะธรรมยุต

๒.๒ ตัวเลขที่สอง (หลักร้อย)	มีเลข	๑	-	๖

	 มีค่าแทนความหมายว่า

	 หมายเลข	๑	นักธรรมชั้นตรี

	 หมายเลข	๒	นักธรรมชั้นโท

	 หมายเลข	๓	นักธรรมชั้นเอก

	 หมายเลข	๔	ธรรมศึกษาชั้นตรี

	 หมายเลข	๕	ธรรมศึกษาชั้นโท

	 หมายเลข	๖	ธรรมศึกษาชั้นเอก

๒.๓ ตัวเลขสองตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) 

		 หมายถึง	ตัวเลขสองตัวสุดท้ายของปีพุทธศักราชที่นักเรียนสอบได้	
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เช่น

 - - ๔๓ / - - - - 	 หมายถึง	 ปีพุทธศักราช	๒๕๔๓

  - - ๔๔ / - - - - 	 หมายถึง	 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔

	 เป็นต้น

	 ๒.๔	หลังตัวเลขท้ัง	 ๔	 หลัก	 มีเครื่องหมายทับ	 (	 /	 )	 คั่นไว้	

และจะตามด้วยตัวเลขอีก	๔	หลัก	ซึ่งหมายถึงล�าดับเลขที่ของนักเรียนผู้สอบได้ใน

จังหวัด	 หน	 ประโยคนักธรรมหรือธรรมศึกษาชั้นต่าง ๆ และปีพุทธศักราชซึ่งอยู่

หน้าตัวเลขทั้ง	๔	นั้น

ตัวอย่าง

ที่ กท ๑๑๔๓ / ๐๐๐๑ 	 หมายถึง	

กรุงเทพมหานคร	ส�านักเรียนในส่วนกลาง	นักธรรมชั้นตรี

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๓	สอบได้หมายเลขที่	๑	

ที่ อย ๒๒๔๔ / ๐๐๑๐ 	 หมายถึง	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สังกัดหนกลาง	นักธรรมชั้นโท	

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๔	สอบได้หมายเลขที่	๑๐	

ที่ ชม ๓๓๔๕ / ๐๑๐๐  หมายถึง	

จังหวัดเชียงใหม่	สังกัดหนเหนือ	นักธรรมชั้นเอก	

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๕	สอบได้หมายเลขที่	๑๐๐	
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ที่ ขก ๔๔๔๓ / ๑๐๐๐  หมายถึง	

จังหวัดขอนแก่น	สังกัดหนตะวันออก	ธรรมศึกษาชั้นตรี	

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๓	สอบได้หมายเลขที่	๑๐๐๐	

ที่ รน ๕๕๔๔ / ๑๑๑๑ 	 หมายถึง	

จังหวัดระนอง	สังกัดหนใต้	ธรรมศึกษาชั้นโท	

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๔	สอบได้หมายเลขที่	๑๑๑๑	

ที่ ลบ ๖๑๔๓ / ๐๐๐๙ 	 หมายถึง	

จังหวัดลพบุรี	สังกัดคณะธรรมยุต	นักธรรมชั้นตรี	

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๓	สอบได้หมายเลขที่	๐๐๐๙	

ที่ ลย ๖๖๔๕ / ๑๑๑๒ 	 หมายถึง	

จังหวัดเลย	สังกัดคณะธรรมยุต	ธรรมศึกษาชั้นเอก	

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๕	สอบได้หมายเลขที่	๑๑๑๒	

๓.	เลขทะเบยีนของประกาศนยีบตัรทีส่นามหลวงแผนกธรรมได้ออกมาก่อน

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๓	ให้ใช้โดยอ้างหมายเลขตามเดิม

ประกาศนี้	ปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษาพุทธศักราช	๒๕๔๓	เป็นต้นไป

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๔๓

 

 พระธรรมกวี
 (พระธรรมกวี)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง



หลักเกณฑ์กำรเรียงล�ำดับ

และ

ข้อมูลกำรสอบธรรมสนำมหลวง
ส่วนภูมิภำค

ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
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หลักเกณฑ์กำรเรียงล�ำดับ 

ข้อมูลการสอบธรรมสนามหลวง 

ส่วนภูมิภำค 

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

การเรียงล�าดับข้อมูลขอเข้าสอบในแต่ละจังหวัด

๑. อ�าเภอ	 เรียงอ�าเภอเมืองขึ้นก่อน	แต่ละอ�าเภอให้อยู่ใน	 	

	 กลุ่มเดียวกันอย่าสลับอ�าเภอไขว้กัน	

๒. วัดและพระอารามหลวง

	 ในช่องสังกัดวัด	ไม่ต้องพิมพ์	“วัด”	หน้าชื่อวัด		

ส่วนในช่องสงักดัสถานศกึษาให้คงไว้	แต่ให้ตดัค�าลงท้ายพระอารามหลวง

ออก	(เช่น	ราชวรมหาวิหาร,	วรมหาวิหาร,	ราชวรวิหาร,	วรวิหาร)

๓. ที่พักสงฆ	์ ให้ขึ้นสังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง

๔. ชื่อวัดและสถำนศึกษำให้ลงชื่อเต็มไม่ต้องย่อ ฯ

๕. พระภิกษุสำมเณร 

	 ในแต่ละวดัให้เรยีงตามพรรษาและอายจุากมากไปหาน้อย
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๖. ผู้สอบธรรมศึกษา 

	 ในแต่ละสถานศึกษา	 ๑	 ห้องเรียน	 ๑	 วัด	 ให้เรียง 

	 อายุจากมากไปหาน้อย	

๗. อักษรย่อ ยศหรือต�าแหน่งต่าง ๆ 

	 ให้พิมพ์ค�าเต็ม	หรือบันทึกค�าเต็มไว้ในช่องหมายเหตุ

สุดท้าย	ให้ตรวจสอบค�าน�าหน้าชื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับอายุ	 เช่น	

พระภิกษุ	อายุต้อง	๒๐	ปีขึ้นไป,	เด็กชายหรือเด็กหญิง	อายุต้องต�่ากว่า	๑๕	ปี,	

นายหรือนางสาว	อายุต้อง	๑๕	ปีขึ้นไป	ฯลฯ	

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง



123

ขั้นตอนควำมพร้อมของข้อมูล 

เพื่อ 

ใช้ในกำรจัดพิมพ์ประกำศนียบัตร 

๑. ชื่อ	 มีค�าน�าหน้านามถูกต้องหรือไม่

	 (พระครู,	พระสมุห์,	เจ้าอธิการ,	พระอธิการ,	พระ,	 

	 สามเณร,	นาย,	นาง,	นางสาว,	 เด็กชาย,		 	

	 เด็กหญิง	ฯ ล	ฯ)

๒. ฉายา	 ฉายาพระมีครบหรือไม่	ฉายาของสามเณรลบออก

๓. นำมสกุล	 มีครบหรือไม่

๔. อำยุ	 มีครบหรือไม่	พิสูจน์ความผิดเพี้ยน

	 (พระอายุต�่ากว่าเกณฑ์,	พรรษาเกินจริง)

๕. พรรษา	 พรรษาพระมีครบหรือไม่	พรรษาของสามเณรลบออก

๖. วัด	 มีครบหรือไม่	และตัดสร้อยหลังชื่อวัดหลวงออก

		 (...วรวิหาร	ฯ ล	ฯ)	ที่พักสงฆ์	 (หากมี)	 ให้ติดต่อ 

	 สอบถาม	และขึ้นสังกัดวัดที่แน่นอน

๗. อ�าเภอ	 มีครบหรือไม่	
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หากผู้สอบได้ท่านใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วน	จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้	

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว	จึงจะออกประกาศนียบัตรให้

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง



รหัสพยัญชนะย่อของทุกจังหวัด

ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

พร้อมภำคผนวก ฉบับแก้ไข
พ.ศ. ๒๕๓๙ และค�ำอธิบำย
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รหัสพยัญชนะย่อของทุกจังหวัด

ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พร้อมภำคผนวก ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙ และค�ำอธิบำย 

ค�ำเต็ม ค�ำย่อ ค�ำเต็ม ค�ำย่อ ค�ำเต็ม ค�ำย่อ

กระบี่ กบ เชียงใหม่ ชม บุรีรัมย์ บร

กรงุเทพมหานคร กท ตรัง ตง ปทุมธานี ปท

กาญจนบุรี กจ ตราด ตร ประจวบคีรีขันธ์ ปข

กาฬสินธุ์ กส ตาก ตก ปราจีนบุรี ปจ

ก�าแพงเพชร กพ นครนายก นย ปัตตานี ปน

ขอนแก่น ขก นครปฐม นฐ พะเยา พย

จันทบุรี จบ นครพนม นพ พระนครศรอียธุยา อย

ฉะเชิงเทรา ฉช นครราชสีมา นม พังงา พง

ชลบุรี ชบ นครศรีธรรมราช นศ พัทลุง พท

ชัยนาท ชน นครสวรรค์ นว พิจิตร พจ

ชัยภูมิ ชย นนทบุรี นบ พิษณุโลก พล

ชุมพร ชพ นราธิวาส นธ เพชรบุรี พบ

เชียงราย ชร น่าน นน เพชรบูรณ์ พช

แพร่ พร ล�าพูน ลพ สุโขทัย สท
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ค�ำเต็ม ค�ำย่อ ค�ำเต็ม ค�ำย่อ ค�ำเต็ม ค�ำย่อ

ภูเก็ต ภก เลย ลย สุพรรณบุรี สพ

มหาสารคาม มค ศรีสะเกษ ศก สุราษฎร์ธานี สฎ

มุกดาหาร มห สกลนคร สน สุรินทร์ สร

แม่ฮ่องสอน มส สงขลา สข หนองคาย นค

ยโสธร ยส สตูล สต หนองบัวล�าภู นภ

ยะลา ยล สมุทรปราการ สป อ่างทอง อท

ร้อยเอ็ด รอ สมุทรสงคราม สส อ�านาจเจริญ อจ

ระนอง รน สมุทรสาคร สค อุดรธานี อด

ระยอง รย สระแก้ว สก อุตรดิตถ์ อต

ราชบุรี รบ สระบุรี สบ อุทัยธานี อน

ลพบุรี ลบ สิงห์บุรี สห อุบลราชธานี อบ

ล�าปาง ลป

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง



สถิติจ�ำนวนสนำมสอบธรรมสนำมหลวง
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๖
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สถิติจ�านวนสนามสอบธรรมสนามหลวง 

ปีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๖

จ�านวนสนามสอบ

สนามสอบ
นักธรรม ธรรมศึกษา

รวม
ชั้นตรี ชั้นโท-เอก ชั้นตรี-โท-เอก

ส่วนกลาง	(มหานิกาย) ๓๒ ๑๐	 ๓๘๙	 ๔๓๑	

ส่วนกลาง	(ธรรมยุต) ๕ ๓ ๔๖	 ๕๔	

ส่วนภูมิภาค	(มหานิกาย) ๘๖๘	 ๑๔๘	 ๓,๓๕๑	 ๔,๓๖๗	

ส่วนภูมิภาค	(ธรรมยุต) ๑๒๒	 ๓๒	 ๓๘๘ ๕๔๒	

รวม ๑,๐๒๗ ๑๙๓ ๔,๑๗๔ ๕,๓๙๔ 

จ�ำนวน นักธรรม-ธรรมศึกษำ

นักธรรม-ธรรมศึกษำ ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม

ส่วนกลาง	(มหานิกาย) ๑๓๔,๗๒๗ ๕๑,๗๗๒ ๑๗,๔๑๗ ๒๐๓,๙๑๖

ส่วนกลาง	(ธรรมยุต) ๒๑,๔๗๖ ๙,๒๔๖ ๒,๘๓๘ ๓๓,๕๖๐

ส่วนภมูภิาค	(มหานกิาย) ๘๓๖,๘๖๐ ๓๙๙,๔๐๔ ๑๖๙,๔๗๐ ๑,๔๐๕,๗๓๔

ส่วนภูมิภาค	(ธรรมยุต) ๗๙,๖๔๗ ๔๘,๘๙๖ ๑๘,๔๕๔ ๑๔๖,๙๙๗

รวม ๑,๐๗๒,๗๑๐ ๕๐๙,๓๑๘ ๒๐๘,๑๗๙ ๑,๗๙๐,๒๐๗
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จ�านวน นักธรรม

นักธรรม ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม

ส่วนกลาง	(มหานิกาย) ๓,๐๓๙ ๑,๗๓๑ ๑,๐๑๔ ๕,๗๘๔

ส่วนกลาง	(ธรรมยุต) ๖๒๑ ๓๓๓ ๑๓๘ ๑,๐๙๒

ส่วนภมูภิาค	(มหานกิาย) ๙๔,๐๙๘ ๔๐,๓๐๕ ๑๔,๖๔๘ ๑๔๙,๐๕๑

ส่วนภูมิภาค	(ธรรมยุต) ๘,๐๗๑ ๓,๖๓๐ ๑,๔๙๓ ๑๓,๑๙๔

รวม ๑๐๕,๘๒๙ ๔๕,๙๙๙ ๑๗,๒๙๓ ๑๖๙,๑๒๑

จ�านวน ธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม

ส่วนกลาง	(มหานิกาย) ๑๓๑,๖๘๘ ๕๐,๐๔๑ ๑๖,๔๐๓ ๑๙๘,๑๓๒

ส่วนกลาง	(ธรรมยุต) ๒๐,๘๕๕ ๘,๙๑๓ ๒,๗๐๐ ๓๒,๔๖๘

ส่วนภูมิภาค	(มหานกิาย) ๗๔๒,๗๖๒ ๓๕๙,๐๙๙ ๑๕๔,๘๒๒ ๑,๒๕๖,๖๘๓

ส่วนภมูภิาค	(ธรรมยุต) ๗๑,๕๗๖ ๔๕,๒๖๖ ๑๖,๙๖๑ ๑๓๓,๘๐๓

รวม ๙๖๖,๘๘๑ ๔๖๓,๓๑๙ ๑๙๐,๘๘๖ ๑,๖๒๑,๐๘๖



ปัญหำและเฉลยข้อสอบ
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก

ของ

สนามหลวงแผนกธรรม
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
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กระทู้ธรรมนักธรรมชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันอำทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โกโธ ทุมฺเมธโคจโร

ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม.

	 	 	 (พุทธ)	ขุ.ชา.ทสก.	๒๗/๒๘๐

----------------

แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล	อ้างสุภษิตอื่นมาประกอบด้วย	๑	ข้อ	และ

บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย	สุภาษิตที่อ้างมานั้น	ต้องเรียงเชื่อมความให้

ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง

ชั้นนี้	 ก�าหนดให้เขียนลงในใบตอบตั้งแต่	 ๒	 หน้า	 (เว้นบรรทัด)	 

ขึ้นไป

----------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
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ปัญหำและเฉลยวิชำธรรม นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖

๑. หิริ และ โอตตัปปะ ได้ชื่อว่ำ ธรรมเป็นโลกบำล เพรำะเหตุไร ?

เฉลย	 เพราะเป็นคณุธรรมท�าบุคคลให้รงัเกยีจ	และเกรงกลวัต่อบาปทจุรติ	ไม่กล้า

ท�าความชั่วทั้งในที่ลับ	และที่แจ้ง	ฯ

๒. กำรท�ำบุญโดยย่อมีกี่อย่ำง ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี	๓	อย่าง	ฯ	คือ	ทาน	ศีล	ภาวนา	ฯ

๓. เหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจ คืออะไร ?

เฉลย	 คือตัณหา	ความทะยานอยาก	ฯ

๔. อภิณหปัจจเวกขณ์ คือข้อที่ควรพิจำรณำเนือง ๆ ๕ อย่ำง ทรงสอนให้

พิจำรณำอะไรบ้ำง ?

เฉลย	 ทรงสอนให้พิจารณา

	 ๑.	ความแก่	ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

	 ๒.	ความเจ็บไข้	ว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้

	 ๓.	ความตาย	ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

	 ๔.	ความพลัดพราก	ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น

	 ๕.	กรรม	ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราท�าดีจักได้ดีท�าชั่วจักได้ชั่วฯ
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๕. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้ำง ? ย่อเป็น ๒ อย่ำงไร ?

เฉลย	 ได้แก่	 รูปขันธ์	 เวทนาขันธ์	 สัญญาขันธ์	 สังขารขันธ์	 และ 

วิญญาณขันธ์	ฯ	

	 อย่างนี้คือ	รูปขันธ์	คงเป็นรูป	เวทนาขันธ์	สัญญาขันธ์	สังขารขันธ์	และ

วิญญาณขันธ์	๔	ขันธ์นี้เป็นนาม	ฯ

๖. บรรพชิตผู้พิจำรณำเนือง ๆ ว่ำ วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เรำท�ำอะไรอยู่ จะได้

รับประโยชน์อะไร ?

เฉลย	 จะได้รับประโยชน์คือเป็นผู้ไม่ประมาท	 มีความเพียร	 งดเว้นสิ่งที่เป็นโทษ	

ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์	ฯ

๗. จงให้ควำมหมำยของค�ำต่อไปนี้ 

 ก. พำหุสัจจะ ข. อกุสลมูล ค. อินทรียสังวร  

 ฆ. อนัตตตำ ง. กำมฉันท์ ฯ

เฉลย	 ก.	ความเป็นผู้ศึกษามาก

	 ข.	รากเหง้าของอกุศล	

	 ค.	ความส�ารวมอินทรีย์	

	 ฆ.	ความเป็นของไม่ใช่ตน

	 ง.	ความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น	ฯ
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คิหิปฏิบัติ

๘. มิตรแท้ มีกี่จ�ำพวก ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี	๔	จ�าพวก	ฯ	คือ

	 ๑.	มิตรมีอุปการะ	 ๒.	มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

	 ๓.	มิตรแนะประโยชน์	 ๔.	มิตรมีความรักใคร่	ฯ

๙. คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้ มีอะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี

	 ๑.	ทาน		 ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

	 ๒.	ปิยวาจา		 เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน

	 ๓.	อัตถจริยา		 ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

	 ๔.	สมานัตตตา	 ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว	ฯ

๑๐. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษำเป็นนิตย์ คือศีลอะไร ? ได้แก่อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 คือ	ศีล	๕	ฯ	ได้แก่

	 ๑.	เว้นจากท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป

	 ๒.	เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย

	 ๓.	เว้นจากประพฤติผิดในกาม

	 ๔.	เว้นจากพูดเท็จ

	 ๕.	เว้นจากดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท	ฯ

*********
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ปัญหำและเฉลยวิชำพุทธประวัตินักธรรมชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖

๑. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 แบ่งเป็น	๔	วรรณะ	ฯ	

	 คือ	วรรณะกษัตริย์	วรรณะพราหมณ์	วรรณะแพศย์	และวรรณะศูทร์	ฯ

๒. พระพทุธบดิำทรงมพีระนำมว่ำอะไร ? ทรงปกครองแคว้นอะไร ? เมอืงหลวง

ชื่ออะไร ?

เฉลย	 พระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะ	ฯ	

	 แคว้นสักกะ	ฯ	

	 ชื่อกบิลพัสดุ์	ฯ

๓. อสิตดำบส อำฬำรดำบส และอุทกดำบส มีควำมเกี่ยวข้องกับพระมหำบุรุษ

อย่ำงไร ?

เฉลย	 อสิตดาบส	 เป็นผู้คุ้นเคยเป็นที่เคารพนับถือของศากยสกุล	 ในเวลาที่พระ

มหาบรุษุประสตูใิหม่ๆ	ท่านได้ไปเย่ียม	และได้พยากรณ์ท�านายพระลกัษณะ

ของพระมหาบุรุษ	 ว่ามีคติเป็น	๒	 ก่อนคนอื่นทั้งหมด	 อาฬารดาบสและ	

อุทกดาบส	 เป็นผู้ที่พระองค์ได้เคยอยู่อาศัยศึกษาลัทธิของท่านทั้ง	๒	ฯ
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๔. เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน พระรำชบิดำโปรดให้ท�ำอะไรเพื่อพระ

รำชกุมำรบ้ำง ?

เฉลย	 โปรดให้ชุมนุมพระญาติวงศ์	 และเสนามาตย์พร้อมกับเชิญพราหมณ์ 

ร้อยแปดคนมาฉันโภชนาหาร	 แล้วท�ามงคลรับพระลักษณะ	 และขนาน

พระนามว่าสิทธัตถกุมาร	ฯ

๕. พระมหำบุรุษทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตำย และบรรพชิตแล้ว 

ทรงด�ำริอย่ำงไร ?

เฉลย	 เมือ่ทรงเหน็คนแก่คนเจบ็คนตายแล้ว	ทรงน้อมเข้ามาเปรยีบกบัพระองค์เอง

เกิดความสังเวชว่า	 เราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นกัน	 เมื่อทรงเห็น

บรรพชิต	ทรงด�าริว่า	สาธุโขปพฺพชฺชา	บวชดีนักแล	ฯ

๖. พระมหำบุรุษเสด็จประทับบ�ำเพ็ญเพียรจนถึงตรัสรู้ ณ ต�ำบลใด ?

เฉลย	 ณ	ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม	ฯ

๗. เมื่อพระศำสดำเสด็จไปเมืองพำรำณสีเพ่ือโปรดปัญจวัคคีย์ ทรงพบใคร 

ในระหว่ำงทำง ? และหลังสนทนำกันแล้วผู้นั้นได้บรรลุผลอะไร ?

เฉลย	 ทรงพบอุปกาชีวก	ฯ	

	 ไม่ได้บรรลุผลอะไร	ฯ
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๘. บุคคลผู้แสดงตนเป็นอุบำสกด้วยกำรถึงรัตนะ ๒ และรัตนะ ๓ เป็นคนแรก

คือใคร ?

เฉลย	 ผู้ถึงรัตนะ	๒	คือตปุสสะและภัลลิกะ	ฯ

	 ผู้ถึงรัตนะ	๓	คือ	บิดาพระยสะ	ฯ

ศาสนพิธี

๙. บุญพิธีมีกี่อย่ำง ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี	๒	อย่าง	ฯ	คือ

	 ๑.	การท�าบุญงานมงคล

	 ๒.	การท�าบุญงานอวมงคล	ฯ

๑๐. กำรแสดงควำมเคำรพพระสงฆ์มีกี่วิธี ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี	๓	วิธี	ฯ	คือ

	 ๑.	ประนมมือ	 เรียกว่า	อัญชลี

	 ๒.	ไหว้	 เรียกว่า	นมัสการ

	 ๓.	กราบ	 เรียกว่า	อภิวาท	ฯ

*********
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ปัญหำและเฉลยวิชำวินัยบัญญัตินักธรรมชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖

๑. อกรณียกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรท�ำ มีกี่อย่ำง ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี	๔	อย่าง	ฯ	คือ

	 ๑.	 เสพเมถุน	 ๒.	ลักของเขา	

	 ๓.	ฆ่าสัตว์	 ๔.	พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน	ฯ

๒. อำบัติ คืออะไร ? อำกำรที่ภิกษุต้องอำบัติมี ๖ อย่ำง จงบอกมำสัก  

๓ อย่าง ฯ

เฉลย	 คือ	โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม	ฯ

	 (เลือกตอบเพียง	๓	ข้อ)

	 ๑.	ต้องด้วยไม่ละอาย	 	 	 	

	 ๒.	ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ

	 ๓.	ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนท�าลง	 	

	 ๔.	ต้องด้วยส�าคัญว่าควรในของที่ไม่ควร

	 ๕.	ต้องด้วยส�าคัญว่าไม่ควรในของที่ควร	

	 ๖.	ต้องด้วยลืมสติฯ
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๓. ภิกษุพยำยำมฆ่ำตนเอง แต่ท�ำไม่ส�ำเร็จ จะต้องอำบัติอะไร ?

เฉลย	 ต้องอาบัติทุกกฏ	ฯ

๔. ข้อควำมว่ำ ภิกษุชักสื่อให้ชำยหญิงเป็นผัวเมียกัน ตำมสิกขำบทที่ ๕ แห่ง

สังฆำทิเสสนั้น หมำยถึงกำรท�ำอย่ำงไร ?

เฉลย	 หมายถึงการที่ภิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิง	

	 หรือบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายในความเป็นผัวเมีย	ฯ

๕. ไตรจีวร อติเรกจีวร ได้แก่จีวรเช่นไร ?

เฉลย	 ไตรจีวร	ได้แก่จีวร	๓	ผืน	ประกอบด้วย	อุตตราสงค์	 (ผ้าห่ม)		  

อันตรวาสก	(ผ้านุ่ง)	และสังฆาฏิ	 (ผ้าคลุมหรือผ้าทาบ)	ฯ	

	 อติเรกจีวร	ได้แก่ผ้ามีขนาดกว้าง	๔	นิ้วยาว	๘	นิ้ว	ซึ่งอาจน�าไปท�าเป็น

เครื่องนุ่งห่มได้	นอกจากผ้าที่อธิษฐาน	ฯ

๖. ภิกษุขอจีวรต่อสำมีของน้องสำวแล้วได้มำ เธอจะต้องอำบัติอะไรหรือไม่ ?

เฉลย	 ถ้าสามีของน้องสาวเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติแต่ปวารณาก็ดี	 ไม่ต้องอาบัต	ิ 

ถ้ามิใช่ญาติและมิได้ปวารณา	 เป็นเพียงน้องเขย	 ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย	์ 

เว้นไว้แต่สมัย	(คือในเวลาจีวรถูกขโมยหรือเสียหาย)	ฯ

๗. มีผู้น�ำอำหำรบิณฑบำตมำถวำยแก่สงฆ์ ภิกษุแนะน�ำให้ถวำยแก่ตนเองและ 

ได้มำ เช่นนี้จะต้องอำบัติหรือไม่ ? ถ้ำต้อง จะต้องอำบัติอะไร ?

เฉลย	 ต้องอาบัติ	ฯ	

	 ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์	ฯ
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๘. เสขิยวัตร คืออะไร ? โภชนปฏิสังยุต ว่ำด้วยเรื่องอะไร ?

เฉลย	 คือ	วัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุจ�าต้องศึกษา	ฯ	

	 ว่าด้วยเรื่องการรับและการฉันอาหาร	ฯ

๙. ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในเสขิยวัตร ปฏิบัติผิดธรรมเนียมไป ต้องอำบัติอะไร ?

เฉลย	 ต้องอาบัติทุกกฏ	ฯ

๑๐. ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่ำ วิวำทำธิกรณ์ ?

เฉลย	 เถียงกันด้วยเรื่อง	สิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัย	สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย	ฯ

*********
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ปัญหำวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

 มธุวา มญฺญตี พาโล  ยาว ปาปํ น ปจฺจติ,

 ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ  อถ ทุกฺขํ นิคจฺฉติ.

 ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล	 คนเขลายังเข้าใจว่ามีรสหวาน,	 แต่บาป
ให้ผลเมื่อใด	 คนเขลาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น.
	 (พุทฺธ)		 	 	 	 	 	 ขุ.ธ.	๒๕/๒๔.

----------------

แต่งอธบิายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	อ้างสุภาษติอืน่มาประกอบไม่น้อยกว่า	

๒	 ข้อ	 และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย	 ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกัน	 แต่

จะซ�้าคัมภีร์ได้	 ไม่ห้าม	 สุภาษิตที่อ้างมานั้น	 ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อ 

สมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

ชัน้นี	้ก�าหนดให้เขยีนลงในใบตอบ	ตัง้แต่	๓	หน้า	(เว้นบรรทดั)	ขึน้ไป

----------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
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ปัญหำและเฉลยวิชำธรรม นักธรรมชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ทิฏฐิ ที่หมำยถึงควำมเห็นผิด ๒ อย่ำง มีอะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี

	 ๑.	สัสสตทิฏฐิ	ความเห็นว่าเที่ยง

	 ๒.	อุจเฉททิฏฐิ	ความเห็นว่าขาดสูญ	ฯ

๒. กุศลวิตก มีอะไรบ้ำง ? สงเครำะห์เข้ำในมรรคมีองค์ ๘ ข้อไหนได้ ?

เฉลย	 มี

	 ๑.	เนกขัมมวิตก	ความตริในทางพรากจากกาม

	 ๒.	อพยาบาทวิตก	ความตริในทางไม่พยาบาท

	 ๓.	อวิหิงสาวิตก	ความตริในทางไม่เบียดเบียน	ฯ

	 สงเคราะห์เข้าในข้อ	สัมมาสังกัปปะ	ฯ

๓. กำรฆ่ำสัตว์ อย่ำงไรเกิดทำงกำยทวำร อย่ำงไรเกิดทำงวจีทวำร ?

เฉลย	 ฆ่าด้วยตนเองเกิดทางกายทวาร	

	 ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าเกิดทางวจีทวาร	ฯ
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๔. ญำณ ๓ ที่เป็นไปในทุกขสมุทยสัจ มีอธิบำยอย่ำงไร ?

เฉลย	มีอธิบายว่า

	 ๑.		ปรีชาหยั่งรู้ว่า	นี้ทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดจริง	จัดเป็นสัจญาณ

	 ๒.	ปรีชาหยั่งรู้ว่า	นี้ทุกขสมุทัย	ควรละ	จัดเป็นกิจญาณ

	 ๓.	ปรีชาหยั่งรู้ว่า	นี้ทุกขสมุทัย	ละได้แล้ว	จัดเป็นกตญาณ	ฯ

๕. ในพระพุทธศำสนำพูดเรื่องมำรไว้มำก อยำกทรำบว่ำ ค�ำว่ำ มำร หมำยถึง

อะไร ? กิเลสได้ชื่อว่ำมำรเพรำะเหตุไร ?

เฉลย	 หมายถึงสิ่งที่ล้างผลาญท�าลายความดี	 ชักน�าให้ท�าบาปกรรม	 ปิดกั้นไม่ให้

ท�าความดี	จนถึงปิดกั้นไม่ให้เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง	ฯ

	 เพราะผู้ที่ตกอยู่ในอ�านาจของกิเลสแล้ว	 ย่อมจะถูกผูกมัดไว้บ้าง	 ถูกท�าให้

เสียคนบ้าง	ฯ

๖. ค�ำว่ำ พระธรรม ในธรรมคุณบทว่ำ “พระธรรมอันพระผู้มีพระภำคเจ้ำ 

ตรัสดีแล้ว” หมำยถึงอะไร ?

เฉลย	 หมายถึง	ปริยัติธรรม	กับ	ปฏิเวธธรรม	(หรือโดยพิสดารได้แก่	สัทธรรม	

๑๐	คือ	โลกุตรธรรม	๙	กับปริยัติธรรม	๑)	ฯ
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๗. ทักขิณำวิสุทธิ มีอะไรบ้ำง ? อย่ำงไหนให้อำนิสงส์มำกที่สุด ?

เฉลย	 ทักขิณาบางอย่าง	บริสุทธ์ฝ่ายทายก	ไม่บริสุทธ์ฝ่ายปฏิคาหก

	 ทักขิณาบางอย่าง	บริสุทธ์ฝ่ายปฏิคาหก	ไม่บริสุทธ์ฝ่ายทายก

	 ทักขิณาบางอย่าง	ไม่บริสุทธ์ทั้งฝ่ายทายก	ทั้งฝ่ายปฏิคาหก

	 ทักขิณาบางอย่าง	บริสุทธ์ทั้งฝ่ายทายก	ทั้งฝ่ายปฏิคาหก	ฯ

	 อย่างที่	๔	คือ	ทักขิณาที่บริสุทธ์ทั้งฝ่ายทายก	ทั้งฝ่ายปฏิคาหก	ฯ

๘. อนุสัย หมำยถึงกิเลสประเภทไหน ? ได้ชื่อเช่นนั้นเพรำะเหตุไร ?

เฉลย	 หมายถึง	กิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน	ฯ	

	 เพราะกิเลสชนิดนี้	 บางทีไม่ปรากฏ	 แต่เมื่อมีอารมณ์มายั่ว	 ย่อมเกิดขึ้น 

ในทันใด	ฯ

๙. พุทธคุณ ๒ ก็มี พุทธคุณ ๓ ก็มี พุทธคุณ ๙ ก็มี จงแจกแจงแต่ละอย่ำง

ว่ำมีอะไรบ้ำง ?

เฉลย	 พุทธคุณ	๒	คือ	อัตตสมบัติ	และ	ปรหิตปฏิบัติ

	 พุทธคุณ	๓	คือ	พระปัญญาคุณ	พระวิสุทธิคุณ	และพระกรุณาคุณ

	 พุทธคุณ	 ๙	 คือ	 อรห�,	 สมฺมาสมฺพุทฺโธ,	 วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน,	 สุคโต,	

โลกวิทู,	 อนุตฺตโร	 ปุริสทมฺมสารถิ,	 สตฺถา	 เทวมนุสฺสาน�,	 พุทฺโธ,	 

ภควา	ฯ
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๑๐. ธุดงค์ คืออะไร ? มีกี่หมวด ? หมวดไหนว่ำด้วยเรื่องอะไร ? 

เฉลย	 คอื	วตัตจรยิาพิเศษอย่างหน่ึง	เป็นอุบายขัดเกลากเิลส	และเป็นไปเพือ่ความ

มักน้อยสันโดษ	ฯ

	 มี	๔	หมวด	ฯ	ดังนี้

	 	 หมวดที่	๑	ว่าด้วยเรื่องจีวร

	 	 หมวดที่	๒	ว่าด้วยเรื่องบิณฑบาต

	 	 หมวดที่	๓	ว่าด้วยเรื่องเสนาสนะ

	 	 หมวดที่	๔	ว่าด้วยเรื่องความเพียร	ฯ

*********
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ปัญหำและเฉลยวิชำอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. อนุพุทธบุคคล คือใคร ? มีควำมส�ำคัญอย่ำงไร ?

เฉลย	 คือ	สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า	ฯ

	 อนุพุทธบุคคลเป็นสังฆรัตนะในรัตนะ	๓	เป็นพยานยืนยันความตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า	 และเป็นก�าลังใหญ่ของพระพุทธเจ้าในอันช่วยประกาศ 

พระธรรมประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้น	 เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็น 

อันมาก	ฯ

๒. พระศำสดำทรงแสดงอำทิตตปริยำยสูตรโปรดพวกปุรำณชฎิลเพรำะเหตุไร ?

เฉลย	 เพราะเป็นพระสตูรท่ีเหมาะแก่บรุพจรรยาของพวกปรุาณชฎลิ	ผูอ้บรมมาใน

การบูชาเพลิง	ฯ

๓. พระสำวกรปูใดได้รับยกย่องจำกพระศำสดำว่ำเป็นผูก้ตญัญกูตเวท ี? จงแสดง

ตัวอย่างมาสัก ๒ เรื่อง

เฉลย	 พระสารีบุตรเถระ	ฯ

	 เรื่องที่	 ๑	 พระสารีบุตรนับถือพระอัสสชิเป็นอาจารย์	 เมื่ออาจารย์อยู่ใน 

	 ทิศใด	ก่อนจะนอน	ท่านจะนมัสการและนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น

	 เรื่องที่	๒	พระสารบีุตรระลกึถึงอุปการะของราธพราหมณท์ี่เคยถวายภกิษา 

	 แก่ท่านทัพพีหนึ่ง	ฯ
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๔. พระสำวกผู้บวชเพรำะเบื่อหน่ำย บวชเพรำะเพื่อน คือใคร ?

เฉลย	 บวชเพราะเบื่อหน่าย	คือ	พระยสะ	พระมหากัสสปะ	ฯ

	 บวชเพราะเพื่อน	คือ	พระภัททิยศากยะ	พระวิมละ	พระสุพาหุ	

	 พระปุณณชิ	พระควัมปติ	และเพื่อนชาวชนบทอีก	๕๐	คน	ฯ	

 (ตอบองค์ใดองค์หนึ่งก็ให้ และตอบองค์อื่น ถ้าถูกก็ควรให)้

๕. อุปสมบทวิธีพิเศษด้วยกำรรับพระโอวำท ๓ ข้อ และด้วยกำรรับครุธรรม 

๘ ข้อ ทรงประทำนให้แก่ใคร ? และท่ำนนั้น ๆ ได้รับกำรยกย่องเป็นเอตทัคคะ

ในทำงไหน ?

เฉลย	 การรับพระโอวาท	๓	ข้อ	ทรงประทานแก่พระมหากัสสปะ

	 การรับครุธรรม	๘	ข้อ	ทรงประทานแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมี	ฯ

	 พระมหากัสสปะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางทรงธุดงคคุณ	

	 พระนางมหาปชาบดีโคตมี	 ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางรัตตัญญู	ฯ

๖. พระมหำกจัจำยนะได้รบัมอบหมำยจำกพระพทุธเจ้ำให้ไปเผยแผ่พระพทุธศำสนำ

แทนพระองค์ ณ เมืองใด และได้ผลเป็นอย่ำงไร ?

เฉลย	 ณ	เมืองอุชเชนี	ฯ	

	 ได้รับผล	 คือ	 พระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวพระนครเลื่อมใสใน 

พระพุทธศาสนา	ฯ
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๗. ปัญหำว่ำ โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงอยู่ในที่มืด ดังนี้ ใครเป็น 

ผู้ถำม ? และพระศำสดำทรงพยำกรณ์ว่ำอย่ำงไร ?

เฉลย	 อชิตมาณพเป็นผู้ถาม	ฯ	

	 ทรงพยากรณ์ว่า	 โลกคือหมู่สัตว์	 อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งปิดบังไว้	 

จึงหลงดุจอยู่ในที่มืด	ฯ

๘. กำรท�ำสังคำยนำก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่พระศำสนำอย่ำงไรบ้ำง ?

เฉลย	 ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างนี้

	 ก�าจัดและป้องกันอลัชชีได้	 ท�าความเห็นพุทธศาสนิกให้ถูกต้องและ 

ปฏิบัติถูกต้องได้	และท�าให้พระศาสนามั่นคงและแพร่หลายยิ่งขึ้น	ฯ

ศาสนพิธี

๙. ศำสนพิธีเล่ม ๒ แสดงอุโบสถกรรมไว้กี่ประเภท ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 ๓	ประเภท	ฯ	คือ	

	 สังฆอุโบสถ	๑		ปาริสุทธิอุโบสถ	๑		อธิษฐานอุโบสถ	๑	ฯ
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๑๐. จงให้ควำมหมำยของค�ำต่อไปนี้ กำรเข้ำพรรษำ กำรออกพรรษำ ฯ

เฉลย	 การเข้าพรรษา	หมายถงึ	การทีภ่กิษผุกูใจว่าจะอยู	่ณ	ทีใ่ดทีห่นึง่ตลอดเวลา	

๓	 เดือนในฤดูฝน	ไม่ไปค้างแรมให้ล่วงราตรีในที่แห่งอื่นระหว่างผูกใจนั้น	

เว้นแต่ไปด้วยสัตตาหกรณียะ	ฯ

	 การออกพรรษา	 หมายถึง	 กาลที่สิ้นสุดก�าหนดอยู่จ�าพรรษาของภิกษุตาม 

พระวินัยบัญญัติ	 มีพิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะ	 เรียกโดยภาษา 

พระวินัยว่า	 ปวารณากรรม	 คือการท�าปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันตลอด

เวลา	๓	เดือน	ฯ

*********
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ปัญหำและเฉลยวิชำวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. อภิสมำจำร คืออะไร ? เป็นเหตุให้ต้องอำบัติอะไรได้บ้ำง ?

เฉลย	 คือ	ขนบธรรมเนียมของภิกษุ	ฯ	

	 อาบัติถุลลัจจัยและอาบัติทุกกฏ	ฯ

๒. ข้อว่ำ อย่ำพึงนุ่งห่มผ้ำอย่ำงคฤหัสถ์ นั้นมีอธิบำยอย่ำงไร ?

เฉลย	 มีอธิบายว่า	 ห้ามนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มของคฤหัสถ์	 เช่น	 กางเกง	 เสื้อ	 

ผ้าโพก	 หมวก	 ผ้านุ่งผ้าห่มสีต่าง	 ๆ	 ชนิดต่าง	 ๆ	 และห้ามอาการนุ่งห่ม

ต่าง	ๆ	ที่ไม่ใช่ของภิกษุ	ฯ

๓. บริขำร ๘ มีอะไรบ้ำง ? ที่จัดเป็นบริขำรบริโภคและบริขำรอุปโภค  

มีอะไรบ้ำง ?

เฉลย	 มี	 ไตรจีวร	 คือผ้านุ่งผ้าห่มและผ้าทาบ	 บาตร	 ประคดเอว	 เข็ม	 มีดโกน	

และผ้ากรองน�้า	ฯ

	 ไตรจีวร	บาตร	ประคดเอว	รวม	๕	อย่าง	จัดเป็นบริขารบริโภค

	 เข็ม	มีดโกน	และผ้ากรองน�้า	จัดเป็นบริขารอุปโภค	ฯ
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๔. ค�ำว่ำ ถือนิสัย หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ? ภิกษุผู้เป็นนวกะจะต้องถือนิสัย 

เสมอไปหรือไม่ประกำรไร ?

เฉลย	 หมายความว่า	 ยอมตนอยู่ในความปกครองของพระเถระผู้มีคุณสมบัติ 

ควรปกครองตนได้	ยอมตนให้ท่านปกครอง	พึ่งพิงพ�านักอาศัยท่าน	ฯ

	 ต้องถือนิสัยเสมอไป	แต่มีข้อยกเว้น	ภิกษุผู้ยังไม่ตั้งลงเป็นหลักแหล่ง	คือ

ภิกษุเดินทาง	 ภิกษุผู้เป็นไข้	 ภิกษุผู้พยาบาลผู้ได้รับขอของคนไข้เพื่อให้อยู่	

ภิกษุผู้เข้าป่าเพื่อเจริญสมณธรรมชั่วคราว	 และกรณีที่ในที่ใด	 หาท่านผู้ให้

นสิยัมไิด้	และมเีหตขุดัข้องทีจ่ะไปอยูใ่นทีอ่ื่นไม่ได้	จะอยู่ในทีน้ั่นด้วยผูกใจ

ว่าเมื่อใดมีท่านผู้ให้นิสัยได้มาอยู่	 จักถือนิสัยในท่าน	ก็ใช้ได้	ฯ

๕. ภิกษุเมื่อจะนั่งลงบนอำสนะ ทรงให้ปฏิบัติอย่ำงไรก่อน ? ที่ทรงให้ปฏิบัติ

อย่ำงนั้นเพื่อประโยชน์อะไร ?

เฉลย	 ทรงให้พิจารณาก่อน	อย่าผลุนผลันนั่งลงไป	ฯ

	 เพือ่ว่าถ้ามขีองอะไรวางอยูบ่นนัน้	จะทบัหรอืกระทบของนัน้	ถ้าเป็นขนัน�า้

ก็จะหก	เสียมารยาท	พึงตรวจดูด้วยนัยน์ตา	หรือด้วยมือลูบก่อน	ตามแต่

จะรู้ได้ด้วยอย่างไร	แล้วจึงค่อยนั่งลง	ฯ

๖. วันเข้ำพรรษำในบำลีกล่ำวไว้ ๒ วัน คือวันเข้ำพรรษำต้น และวันเข้ำพรรษำ

หลัง ในแต่ละอย่ำงก�ำหนดวันไว้อย่ำงไร ?

เฉลย	 วนัเข้าพรรษาต้น	ก�าหนดเมือ่พระจนัทร์เพญ็เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ว

วันหนึ่ง	คือวันแรม	๑	ค�่า	 เดือน	๘

	 วันเข้าพรรษาหลัง	 ก�าหนดเม่ือพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์อาสาฬหะนั้น 

ล่วงแล้วเดือน	๑	คือ	วันแรม	๑	ค�่า	 เดือน	๙	ฯ
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๗. ในวัดหนึ่ง มีภิกษุอยู่กัน ๔ รูป ๓ รูป ๒ รูป ๑ รูป เมื่อถึงวันอุโบสถ 

พึงปฏิบัติอย่ำงไร ?

เฉลย	 มีภิกษุ	๔	รูป	พึงประชุมกันในโรงอุโบสถ	สวดปาติโมกข์

	 มภีกิษ	ุ๓	รปู	พงึประชมุกนัท�าปารสิทุธิอโุบสถ	รูปหนึง่สวดประกาศญัตติ	 

	 จบแล้วแต่ละรูปพึงบอกความบริสุทธิ์ของตน

	 มีภิกษุ	๒	รูป	ไม่ต้องตั้งญัตติ	พึงบอกความบริสุทธิ์แก่กันและกัน

	 มีภิกษุ	๑	รูป	พึงอธิษฐาน	

 หรือมีภิกษุต�่ากว่า	๔	รูป	จะไปท�าสังฆอุโบสถกับสงฆ์ในอาวาสอื่น	ก็ควร	ฯ

๘. ภิกษุได้ชื่อว่ำผู้ประทุษร้ำยสกุล กับภิกษุได้ชื่อว่ำผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส เพรำะมี

ควำมประพฤติต่ำงกันอย่ำงไร ?

เฉลย	 ต่างกันอย่างน้ี	 ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุล	 เป็นผู้ประพฤติให้เขาเสียศรัทธา

เล่ือมใส	 ประจบเขาด้วยกิริยาท�าตนอย่างคฤหัสถ์	 ให้ของก�านัลแก่สกุล 

อย่างคฤหัสถ์เขาท�า	 ยอมตนให้เขาใช้สอย	 หรือด้วยอาการเอาเปรียบโดย 

เชิงให้สิ่งของเล็กน้อยด้วยหวังได้มาก	 ส่วนภิกษุผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส	 เป็น 

ผูถ้งึพรอ้มด้วยอาจาระ	ไม่ทอดตนเปน็คนสนทิของสกลุโดยฐานเปน็คนเลว	

ไม่รุกรานตัดรอนเขา	 แสดงเมตตาจิต	 ประพฤติพอดีพองาม	 ท�าให้เขา

เลื่อมใสนับถือตน	ฯ
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๙. ก่อนหน้ำปรินิพพำน ตรัสสั่งภิกษุทั้งหลำยให้แสดงควำมเคำรพด้วยกำรเรียก

กันว่ำอย่ำงไร ?

๙.	 ตรัสให้ภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าเรียกผู้แก่พรรษากว่าว่า	 ภันเต	 และให้ภิกษุ 

ผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษากว่าว่า	อาวุโส	ฯ

๑๐. อนำมัฏฐบิณฑบำต ได้แก่โภชนะเช่นไร ? มีข้อห้ำมตำมพระวินัยไว้อย่ำงไร ?

เฉลย	 ได้แก่โภชนะที่ภิกษุได้มายังไม่ได้หยิบไว้ฉัน	ฯ	

	 มีข้อห้ามไม่ให้ภิกษุให้แก่คฤหัสถ์อื่นนอกจากมารดาและบิดา	ฯ

*********
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ปัญหำวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๑๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

 อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุํ

 ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา

 เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน

 โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข.

	 ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้	 ถูกชราน�าเข้าไป	 เมื่อสัตว์ถูกชราน�าเข้าไปแล้ว	
ย่อมไม่มีเครือ่งต้านทาน	ผูเ้ล็งเหน็ภยัในมรณะนัน้	มุง่ความสงบ	พงึละโลกามสิ
เสีย.

	 (พุทฺธ)		 	 		 	 	 	 ส�.	ส.	๑๕/๗๗.

----------------

แต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ	 

ไม่น้อยกว่า	๓	ข้อ	และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย	ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้า

ข้อกัน	แต่จะซ�้าคัมภีร์ได้	ไม่ห้าม	สุภาษิตที่อ้างมานั้น	ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิท

ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

ชัน้นี	้ก�าหนดให้เขยีนลงในใบตอบ	ตัง้แต่	๔	หน้า	(เว้นบรรทดั)	ขึน้ไป

----------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
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ปัญหำและเฉลยวิชำธรรม นักธรรมชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. นิพัทธทุกข์ กับ สหคตทุกข์ ต่ำงกันอย่ำงไร ?

เฉลย	 นิพัทธทุกข์	คือทุกข์เนืองนิตย์	หรือทุกข์เป็นเจ้าเรือน	ได้แก่	หนาว	ร้อน	

หิว	ระหาย	ปวดอุจจาระ	ปวดปัสสาวะ	

	 ส่วนสหคตทุกข์	 คือทุกข์ไปด้วยกัน	 หรือทุกข์ก�ากับกัน	 ได้แก่ทุกข์ม ี

เนื่องมาจากวิบุลผล	ฯ

๒. ควำมเป็นอนัตตำของสังขำรพึงก�ำหนดรู้ด้วยอำกำรอย่ำงไรบ้ำง ?

เฉลย	 ๑.	ด้วยไม่อยู่ในอ�านาจ	หรือด้วยฝืนความปรารถนา

	 ๒.	ด้วยแย้งต่ออัตตา

	 ๓.	ด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้

	 ๔.	ด้วยความเป็นสภาพสูญ	คือว่างหรือหายไป	ฯ

๓. ค�ำว่ำ วฏฺฏ ในค�ำว่ำ “วฏฺฏูปจฺเฉโท” หมำยถึงอะไร ? วฏฺฏ นั้นชื่อว่ำ 

ขำดสำยด้วยอำกำรอย่ำงไร ?

เฉลย	 หมายถึง	ความเวียนเกิด	ด้วยอ�านาจกิเลส	กรรม	วิบาก	ฯ

	 วฏฺฏ	นั้นชื่อว่าขาดสายด้วยอาการที่ละกิเลสอันเป็นเบื้องต้นเสีย	ฯ
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๔. ควำมเชือ่ว่ำมพีระเจ้ำผูส้ร้ำง ท�ำกำรอ้อนวอนและบวงสรวงเป็นอำท ิจดัเข้ำใน

อำสวะข้อไหน ?

เฉลย	 จัดเข้าใน	อวิชชาสวะ	ฯ

๕. พระบำลีว่ำ “นิกฺขิปิตฺวา ครุํ ภารํ อญฺญํ ภารํ อนาทิย ปลงภาระ 

อันหนักเสียแล้ว ไม่ถือเอำภำระอันอื่น” ถำมว่ำ “ภำระ” “กำรไม่ถือเอำภำระ” 

“กำรปลงภำระ” ได้แก่อะไร ?

เฉลย	 ภาระ	ได้แก่เบญจขันธ์	ฯ	

	 การไม่ถือเอาภาระ	ได้แก่การไม่ถือเอาเบญจขันธ์ด้วยอุปาทาน	ฯ	

	 การปลงภาระ	ได้แก่การถอนอุปาทานในเบญจขันธ์	ฯ

๖. คุณของพระธรรมส่วนปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยย่อว่ำอย่ำงไร ?  

จงอธิบาย

เฉลย	 คุณของปริยัติธรรม	คือให้รู้วิธีบ�าเพ็ญศีล	สมาธิ	ปัญญา

	 คุณของปฏิปัตติธรรม	 คือท�ากาย	 วาจา	 ใจ	 ให้บริสุทธิ์จนบรรลุมรรค	 

ผล	นิพพาน

	 คุณของปฏิเวธธรรม	 คือละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน	 บรรลุถึงความสุข 

อย่างยิ่ง	ฯ
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๗. ในอรกสูตรกล่ำวไว้ว่ำ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลำยเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อนำบไฟ 

มีอธิบำยอย่ำงไร ? และที่กล่ำวไว้เช่นนั้นเพื่อประโยชน์อะไร ?

เฉลย	 มอีธบิายว่า	ธรรมดาว่าชิน้เนือ้ทีบ่คุคลเอาลงในกะทะเหลก็อันร้อนตลอดวัน

ยังค�่า	ย่อมจะพลันไหม้	ไม่ตั้งอยู่นานฉันใด	ชีวิตก็ถูกเพลิงกิเลสและเพลิง

ทุกข์เผาผลาญให้เหี้ยมเกรียมไม่ทนอยู่นานฉันนั้น	ฯ	

	 มีประโยชน์	 คือเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้สึกด้วยปัญญา	 ท�าให้ไม่ประมาท 

ในชีวิต	 เร่งสั่งสมความดี	ฯ

๘. วิปลำส คืออะไร ? จ�ำแนกโดยวัตถุเป็นที่ตั้งมีกี่อย่ำง ? อะไรบ้ำง ?

เฉลย	 คือ	กิริยาที่ถือเอาโดยอาการวิปริตผิดจากความจริง	ฯ	มี	๔	อย่าง	ฯ	คือ

	 ความส�าคัญคิดเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง	

	 ความส�าคัญคิดเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข	

	 ความส�าคัญคิดเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน	และ

	 ความส�าคัญคิดเห็นในสิ่งที่ไม่งามว่างาม	ฯ

๙. ในนวสีวถิกำปัพพะ เมื่อเห็นซำกศพชนิดใดชนิดหนึ่งใน ๙ ชนิดนั้น  

พึงภำวนำอย่ำงไร ?

เฉลย	 พึงภาวนาโดยการน้อมเข้ามาสู่กายนี้นี่แลว่า	 อยมฺปิ	 โข	 กาโย	 ถึงร่างกาย

อันนี้เล่า	 เอว�ธมฺโม	 ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดา	 เอว�ภาวี	 จักเป็นอย่างนี้	 เอว�

อนตีโต	ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้	ฯ
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๑๐. ข้อว่า อนัตตสัญญา ในคิริมำนนทสูตร ทรงให้พิจำรณำอะไรว่ำเป็นอนัตตำ ?

เฉลย	 ทรงให้พจิารณาอายตนะภายใน	คอื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	และอายตนะ

ภายนอก	 คือ	 รูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะ	 ธรรมารมณ์	 ว่าเป็น 

อนัตตา	ฯ

*********
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ปัญหำและเฉลยวิชำพุทธำนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. พระโพธิสัตว์เมื่อจะจุติลงสู่พระครรภ์พระมำรดำ เสด็จมำจำกไหน ? 

เฉลย	 เสด็จมาจากดุสิตพิภพ	ฯ

๒. บุคคลผู้เป็นสหชำติของพระศำสดำ ที่บรรลุพระอรหัตก่อนและหลังพุทธ

ปรินิพพำนมีใครบ้ำง ?

เฉลย	 ผู้บรรลุพระอรหัตก่อนพุทธปรินิพพาน	 มีพระนางพิมพาเถรีและพระกาฬุ

ทายิเถระ	ฯ

	 ผู ้บรรลุพระอรหัตหลังพุทธปรินิพพาน	 มีพระอานนทเถระ	 และ 

พระฉันนเถระ	ฯ

๓. พระมหำบุรุษทรงด�ำเนินด้วยพระบำท ๗ ก้ำว หลังจำกประสูติใหม่ ๆ  

เรื่องนี้ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงถอดควำมว่ำ

อย่ำงไร ?

เฉลย	 ทรงถอดความว่า	น่าจะได้แก่ทรงแผ่พระศาสนาได้แพร่หลายใน	๗	ชนบท	

(ได้แก่	๑.กาสีกับโกสละ	๒.มคธะกับอังคะ	๓.สักกะ	๔.วัชชี	๕.มัลละ	

๖.วังสะ	๗.กุรุ)	ฯ
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๔. ปฐมสำวกกบัปัจฉมิสำวกคอืใคร ? ได้ฟังพระธรรมเทศนำครัง้แรกว่ำด้วยเรือ่ง

อะไร ?

เฉลย	 ปฐมสาวก	 คือพระอัญญาโกณฑัญญะ	 ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยท่ีสุด	 

๒	อย่าง	และมัชฌิมาปฏิปทา	ฯ	

	 ปัจฉิมสาวก	คือสุภัททปริพาชก	ฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยพระอริยบุคคล

ทั้ง	๔	ประเภท	มีอยู่เฉพาะในธรรมวินัยที่มีมรรคมีองค์	๘	ฯ

๕. พระอำนนท์ได้รับเลือกให้เป็นพุทธอุปัฏฐำกในเวลำก่อนหรือหลังบรรลุเป็น 

พระโสดำบัน ? ได้รับยกย่องจำกพระศำสดำว่ำเป็นเอตทัคคะในทำงใดบ้ำง ?

เฉลย	 หลังบรรลุเป็นพระโสดาบัน	 ฯ	 ในทางเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นพหุสูต	 

มีคติ	มีสติ	มีธิติ	และเป็นอุปัฏฐาก	ฯ

๖. กำรอุปสมบทส�ำหรับพระภิกษุในครั้งพุทธกำล มีทั้งหมดกี่วิธี ? อะไรบ้ำง ? 

ในปัจจุบันใช้วิธีใด ?

เฉลย	 มี	๓	วิธี	ฯ	คือ

	 ๑.	 เอหิภิกขุอุปสัมปทา

	 ๒.	ติสรณคมนูปสัมปทา

	 ๓.	ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา	ฯ

	 ใช้ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา	ฯ
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๗. ในพุทธกิจจกถำ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ด้วยทรง 

มุ่งประโยชน์อะไร ?

เฉลย	 ทรงมุ่งประโยชน์ทั้ง	๓	คือ

	 ๑.	ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์	คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบัน

	 ๒.	สัมปรายิกัตถประโยชน์	คือประโยชน์ที่จะพึงได้ในภายหน้า

	 ๓.	ปรมัตถประโยชน์	คือประโยชน์อย่างยิ่ง	 ได้แก่วิมุตติ		  

	 ความหลุดพ้นพิเศษ	ฯ

๘. พระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินำรำเป็นสถำนท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพำน  

ด้วยเหตุผลอันใด ?

เฉลย	 ด้วยเหตุผลคือ

	 ๑.	จะเป็นเหตุเกิดแห่งมหาสุทัสสนสูตร

	 ๒.	จะได้โปรดสุภัททปริพาชก	ผู้เป็นพุทธเวไนย

	 ๓.	จะได้ป้องกันการรบกันครั้งใหญ่เพื่อแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ	ฯ

๙. พระเถระรูปใดได้รับยกย่องจำกพระศำสดำว่ำเป็นเอตทัคคะ ดังต่อไปนี้ ?

 ก. ทรงทิพจักษุญำณ ข. ยังตระกูลให้เลื่อมใส ค. เป็นธรรมกถึก

 ฆ. ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ง. ผู้เป็นขิปปาภิญญาตรัสรู้เร็ว ฯ 

เฉลย	 ก.	พระอนุรุทธเถระ

	 ข.	พระกาฬุทายีเถระ

	 ค.	พระปุณณมันตานีบุตร

	 ฆ.	พระโมฆราชเถระ

	 ง.	พระพาหิยทารุจีริยะ	ฯ
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๑๐. พระมหำกสัสปเถระชกัชวนภกิษทุัง้หลำยให้ท�ำสงัคำยนำครัง้แรก เพรำะปรำรภ

เหตุอะไร ?

เฉลย	 เพราะปรารภเหตุ	๒	ประการ	คือ

	 ๑.	ระลึกถึงค�าของสุภัททวุฑฒบรรพชิตกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

	 ๒.	ระลึกถึงอุปการคุณของพระผู้มีพระภาคที่มีอยู่แก่ตน	ฯ

*********
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ปัญหำและเฉลยวิชำวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ญัตติ กับ อนุสำวนำ ต่ำงกันอย่ำงไร ? มีใช้ในสังฆกรรมอะไรบ้ำง ?

เฉลย	 ญัตติ	คือการเผดียงสงฆ์	ส่วนอนุสาวนา	คือการประกาศความปรึกษาและ

ตกลงของสงฆ์	ฯ

	 ญัตติ	 มีใช้ในญัตติกรรม	 ญัตติทุติยกรรม	 และญัตติจตุตถกรรม	 ส่วน 

อนุสาวนา	มีใช้เฉพาะในญัตติทุติยกรรม	และญัตติจตุตถกรรม	ฯ

๒. สงฆ์ผู้จะให้กำรอุปสมบทแก่กุลบุตร ในพระวินัยมีก�ำหนดจ�ำนวนภิกษุ 

ไว้อย่ำงไร ? ถ้ำไม่ครบตำมจ�ำนวนนั้นจัดเป็นวิบัติอะไร ?

เฉลย	 มีก�าหนดอย่างนี	้คอืในมธัยมชนบท	๑๐	รปูเป็นอย่างต�า่	ในปัจจนัตชนบท	

๕	รูปเป็นอย่างต�่า	ฯ

	 จัดเป็น	ปริสวิบัติ	ฯ
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๓. สมีำเป็นหลกัส�ำคญัแห่งสงัฆกรรมอย่ำงไร ? พทัธสมีำมกี�ำหนดขนำดพืน้ทีไ่ว้

อย่ำงไร ?

เฉลย	 สมีาเปน็เขตประชมุของสงฆ์ผูท้�ากรรม	พระศาสดาทรงพระอนญุาตให้สงฆ์

พร้อมเพรียงกันท�าภายในสีมาเพื่อจะรักษาสามัคคีในสงฆ์	ฯ

	 อย่างนี้	คือ	ก�าหนดไม่ให้สมมติสีมาเล็กเกินไปจนจุภิกษุ	๒๑	รูปนั่งไม่ได้	

และไม่ให้สมมติสีมาใหญ่เกินไปกว่า	๓	โยชน์	ฯ

๔. นิมิตรอบโรงอุโบสถ มีควำมส�ำคัญอย่ำงไร ? ค�ำทักนิมิตในทิศตะวันออกว่ำ

อย่ำงไร ?

เฉลย	 มีความส�าคัญ	 คือใช้เป็นเคร่ืองหมายเพื่อก�าหนดเขตสีมาส�าหรับ 

ท�าสังฆกรรม	ฯ	

	 ค�าทักนิมิตในทิศตะวันออกว่า	“ปุรตฺถิมาย ทิสาย กึ นิมิตฺตํ”	ฯ

๕. เจ้ำอธกิำรตำมพระวนิยัหมำยถึงใคร ? สงฆ์พงึสวดสมมตเิจ้ำอธกิำรด้วยกรรม

วำจำประเภทใด ?

เฉลย	 หมายถึง	ภิกษุผู้ได้รับสมมติจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ท�าการสงฆ์นั้น	ๆ	ฯ

	 พึงสวดสมมติด้วยญัตติทุติยกรรม	ฯ
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๖. กรำนกฐิน ได้แก่กำรท�ำอย่ำงไร ? จงเขียนค�ำอนุโมทนำกฐินมำดู

เฉลย	 ได้แก่	 เมื่อมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝน	 พอจะท�าเป็นไตรจีวร 

ผืนใดผืนหนึ่งได้	 สงฆ์พร้อมใจกันยกให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้เหมาะสม	 ภิกษุ 

ผู้ได้รับผ้านั้นน�าไปท�าเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งให้แล้วเสร็จในวันนั้น	 แล้วมา 

บอกแก่ภิกษุผู้ยกผ้านั้นให้	 เพื่ออนุโมทนา	 ภิกษุเหล่านั้นอนุโมทนา	 

ทั้งหมดนี้คือกรานกฐิน	ฯ

	 ค�าอนุโมทนากฐินว่า	 อตฺถตํ ภนฺเต สงฺฆสฺส กฐินํ ธมฺมิโก กฐินตฺถาโร 

อนุโมทามิ ฯ

๗. ภิกษุผู้ก่อวิวำทำธิกรณ์ อย่ำงไรชื่อว่ำปรำรถนำดี อย่ำงไรชื่อว่ำปรำรถนำเลว ?

เฉลย	 ผู้ก่อวิวาทเพราะเห็นแก่พระธรรมวินัย	 (ปราศจากโลภะ	 โทสะ	 โมหะ)	 

ชื่อว่าท�าด้วยปรารถนาดี	

	 ผู้ก่อวิวาทด้วยทิฐิมานะ	 แม้รู้ว่าผิดก็ขืนท�า	 (ประกอบด้วยโลภะ	 โทสะ	

โมหะ)	ชื่อว่าท�าด้วยปรารถนาเลว	ฯ

๘. จงให้ควำมหมำยของค�ำต่อไปนี้

 ก. ปริวาส  ข. อัพภาน ฯ

เฉลย	 ก.	ได้แก่	การประพฤตวิตัรพเิศษอย่างหนึง่เท่าจ�านวนวนัทีภ่กิษผุูต้้องอาบตั	ิ

	 	 สังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้	ฯ

	 ข.	ได้แก่	การที่สงฆ์สวดระงับอาบัติสังฆาทิเสส	ฯ
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พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์

๙. ผู้ใดใส่ควำมคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียหรือ

ควำมแตกแยก มีโทษอย่ำงไร ?

เฉลย	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	 หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ	ฯ

๑๐. พระภิกษุจะไม่สังกัดอยู ่ในวัดใดวัดหน่ึงเลยได้หรือไม่ จงอ้ำงมำตรำ 

ประกอบด้วย ?

เฉลย	 ไม่ได้	

	 ตามมาตรา	 ๒๗	 (๓)	 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 ๒๕๐๕,	 (แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	ฯ

*********



ปัญหำและเฉลยข้อสอบ
ธรรมศึกษำชั้นตรี-โท-เอก

ของ

สนามหลวงแผนกธรรม
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
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วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปำปำน� อกรณ� สุข�. 

การไม่ท�าบาปน�าสุขมาให้.

ขุ. ธ. ๒๕/๕๙

----------------

แต่งอธิบายให้สมเหตุผล	 อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย	 ๑	 ข้อ	 และ

บอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตน้ันด้วยสุภาษิตที่อ้างมานั้น	 ต้องเรียงเชื่อมความให้

ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.

ชัน้นี	้ก�าหนดให้เขยีนลงในใบตอบ	ตัง้แต่	๒	หน้า	(เว้นบรรทดั)	ขึน้ไป

----------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
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ปัญหำและเฉลยวิชำธรรม ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. ข้อใด	 เป็นธรรมมีอุปการะมาก	?

	 ก.สติ	สัมปชัญญะ		 ข.หิริ	 โอตตัปปะ		

	 ค.ขันติ	 โสรัจจะ	 ง.กตัญญู	กตเวที

 เฉลย ข้อ ก.

2. เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด	?

	 ก.ขณะท�าพูดคิด		 ข.ก่อนท�าพูดคิด

	 ค.หลังท�าพูดคิด	 ง.ก่อนท�าขณะพูดคิด

 เฉลย ข้อ ก.

3. ข้อใด	 เป็นลักษณะของคนมีสติสัมปชัญญะ	?

	 ก.กล้าหาญอดทน	 ข.ซื่อสัตย์สุจริต

	 ค.ไม่ประมาท	 ง.อายชั่วกลัวบาป

 เฉลย ข้อ ค.

4. ธรรมข้อใด	คุ้มครองโลกให้สงบสุข	?

	 ก.สติ	สัมปชัญญะ		 ข.ขันติ	 โสรัจจะ

	 ค.หิริ	 โอตตัปปะ	 ง.กตัญญู	กตเวที

 เฉลย ข้อ ค.
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5. คนมีหิริ	มีลักษณะเช่นใด	?

	 ก.รังเกียจคนชั่ว	 ข.ละอายบาป

	 ค.เกรงกลัวบาป	 ง.เกรงกลัวคนชั่ว

 เฉลย ข้อ ข.

6. ธรรมข้อใด	ท�าให้งดงามทั้งภายในภายนอก	?

	 ก.หิริ	 โอตตัปปะ	 ข.สติ	สัมปชัญญะ

	 ค.ขันติ	 โสรัจจะ		 ง.กตัญญู	กตเวที

 เฉลย ข้อ ค.

7. ผู้ถูกดูหมิ่นได้รับความเจ็บใจ	แต่ยิ้มแย้มได้	 เพราะมีธรรมข้อใด	?

	 ก.หิริ	 ข.สติ	

	 ค.โสรัจจะ	 ง.ขันติ	

 เฉลย ข้อ ค.

8. ข้อใด	 เป็นความหมายของกตเวที	?

	 ก.ทดแทนบุญคุณ	 ข.เกื้อกูลผู้อื่น

	 ค.รู้จักบุญคุณ		 ง.ท�าคุณไว้ก่อน

 เฉลย ข้อ ก.

9. ไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู	แสดงถึงลูกประเภทใด	?

	 ก.เนรคุณ	 ข.ตอบแทนคุณ

	 ค.รู้บุญคุณ	 ง.ท�าบุญคุณ

 เฉลย ข้อ ก.
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10. ชาวพุทธมีอะไรเป็นที่พึ่ง	?

	 ก.พระรัตนตรัย	 ข.ไตรสิกขา

	 ค.บุญกิริยาวัตถุ		 ง.บุญกุศล

 เฉลย ข้อ ก.

11. องค์ประกอบส�าคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร	?

	 ก.พระรัตนตรัย		 ข.พุทธบริษัท

	 ค.ไตรสิกขา		 ง.ไตรปิฎก

 เฉลย ข้อ ก.

12. ข้อใด	 เป็นคุณของพระธรรม	?

	 ก.ท�าให้เป็นคนเจริญ		 ข.ท�าให้เป็นคนมั่งมี	

	 ค.ท�าให้เป็นคนร�่ารวย		 ง.ท�าให้ไม่เป็นคนชั่ว	

 เฉลย ข้อ ง.

13. ข้อใด	 เป็นคุณของพระสงฆ์	?

	 ก.สอนให้รู้ตาม	 ข.รักษาผู้ปฏิบัติ

	 ค.สอนให้ท�าตาม	 ง.รู้แจ้งเอง

 เฉลย ข้อ ค.

14. หลักค�าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา	คือข้อใด	?

	 ก.ละชั่ว	ท�าดี	ท�าใจให้ผ่องใส	 ข.ให้ทาน	รกัษาศลี	เจรญิภาวนา

	 ค.เชื่อกรรม	ผลของกรรม	 ง.ประพฤติสุจริต	๓

 เฉลย ข้อ ก.
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15. ทุจริต	หมายถึงอะไร	?

	 ก.ท�าดี	 ข.ท�าชั่ว	

	 ค.ท�าทาน	 ง.ท�าสมาธิ

 เฉลย ข้อ ข.

16. ข้อใด	จัดเป็นกายทุจริต	?

	 ก.ประพฤตินอกใจ	 ข.พยาบาทปองร้าย		

	 ค.ใส่ร้ายป้ายสี	 ง.ยุยงให้แตกแยก

 เฉลย ข้อ ก.

17. ข้อใด	จัดเป็นวจีทุจริต	?

	 ก.เห็นบอกว่าไม่เห็น	 ข.รู้บอกว่าไม่รู้	

	 ค.ท�าบอกว่าไม่ท�า	 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ง.

18. ยุยงให้แตกแยกกัน	จัดเป็นวจีทุจริตข้อใด	?

	 ก.พูดเท็จ	 ข.พูดส่อเสียด

	 ค.พูดค�าหยาบ	 ง.พูดเพ้อเจ้อ

 เฉลย ข้อ ข.

19. เห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.กายทุจริต	 ข.วจีทุจริต	

	 ค.มโนทุจริต	 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ค. 
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20. เห็นไม่ผิดจากคลองธรรม	คือเห็นเช่นไร	?

	 ก.ท�าดีได้ดี	 ข.ท�าดีได้ชั่ว

	 ค.ดีชั่วอยู่ที่ผู้อื่น	 ง.ท�าชั่วได้ดี

 เฉลย ข้อ ก. 

21. วจีสุจริตข้อใด	ส่งเสริมความปรองดอง	?

	 ก.ไม่พูดส่อเสียด	 ข.ไม่พูดเท็จ

	 ค.ไม่พูดค�าหยาบ	 ง.ไม่พูดเพ้อเจ้อ

 เฉลย ข้อ ก.

22. ข้อใด	จัดเป็นผลของวจีสุจริต	?

	 ก.มีคนเชื่อถือ	 ข.มีคนเห็นใจ

	 ค.มีทรัพย์มาก	 ง.มีบริวารมาก

 เฉลย ข้อ ก.

23. ข้อใด	จัดเป็นโลภะ	?

	 ก.อยากไปสวรรค์	 ข.อยากเป็นหมอ

	 ค.อยากร�่ารวย	 ง.อยากได้โดยทุจริต

 เฉลย ข้อ ง.

24. ข้อใด	จัดเป็นโทสะ	?

	 ก.คิดประทุษร้าย	 ข.คิดริษยา	

	 ค.คิดจองเวร	 ง.คิดอาฆาต

 เฉลย ข้อ ก.
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25. การลบหลู่บุญคุณท่าน	 เกิดจากอกุศลมูลข้อใด	?

	 ก.โลภะ	 ข.โทสะ	

	 ค.โมหะ	 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ค.

26. อโลภะ	 เป็นมูลเหตุแก้ปัญหาเรื่องใด	?

	 ก.ใส่ร้ายป้ายสี	 ข.ทุจริตคอรัปชั่น	

	 ค.หลงงมงาย	 ง.ทะเลาะวิวาท

 เฉลย ข้อ ข.

27. ข้อใด	 เป็นมูลเหตุให้เกิดเมตตากรุณา	?

	 ก.อโลภะ	 ข.อโทสะ	

	 ค.อโมหะ	 ง.อวิชชา

 เฉลย ข้อ ข.

28. การให้ทานในสัปปุริสบัญญัติ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ให้วัตถุสิ่งของ	 ข.ให้ความรู้

	 ค.ให้ธรรมะ		 ง.ให้อภัย

  เฉลย ข้อ ก.

29. บุคคลเช่นไร	จัดเป็นสัตบุรุษ	?

	 ก.คนมีความรู้	 ข.คนขยัน

	 ค.คนมีคุณธรรม	 ง.คนฉลาด

 เฉลย ข้อ ค.
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30. ผลบุญย่อมติดตามผู้กระท�า	 เปรียบเหมือนอะไร	?

	 	ก.มิตรสหาย	 	ข.เจ้าหนี้	

	 	ค.เงา	 	ง.ลูกหนี้

 เฉลย ข้อ ค.

31. อยากสวยงาม	ต้องบ�าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด	?

	 ก.ให้ทาน	 ข.รักษาศีล	

	 ค.เจริญภาวนา	 ง.ฟังธรรม

 เฉลย ข้อ ข.

32. วุฒิธรรมข้อใด	ท�าให้เป็นคนมีความคิดรอบครอบ	?

	 ก.สัปปุริสสังเสวะ	 ข.สัทธัมมัสสวนะ	

	 ค.โยนิโสมนสิการ	 ง.ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ

 เฉลย ข้อ ค.

33. การอยู่ในถิ่นฐานอันสมควรเป็นเหตุให้เจริญ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ปฏิรูปเทสวาสะ	 ข.สัปปุริสูปัสสยะ	

	 ค.อัตตสัมมาปณิธิ		 ง.ปุพเพกตปุญญตา

 เฉลย ข้อ ก.

34. ปุพเพกตปุญญตา	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ตั้งใจจะท�าบุญ	 ข.ท�าบุญไว้ปางก่อน	

	 ค.ท�าบุญในปัจจุบัน		 ง.เห็นผลบุญทันตา

 เฉลย ข้อ ข.
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35. ความล�าเอียงเป็นสิ่งไม่ควรประพฤติ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.อคติ	 ข.สุคติ	

	 ค.ทุคติ	 ง.คติภูมิ

 เฉลย ข้อ ก.

36. คนประพฤติเช่นไร	ชื่อว่าตกอยู่ในอ�านาจโมหาคติ	?

	 ก.เชื่อง่าย	 ข.โกรธง่าย	

	 ค.กลัวง่าย	 ง.รักง่าย

 เฉลย ข้อ ก.

37. ความขยันในเรื่องใด	จัดเป็นภาวนาปธาน	?

	 ก.ขยันเล่นกีฬา	 ข.ขยันท�างาน	

	 ค.ขยันท�าบุญ	 ง.ขยันท�ากิจกรรม

 เฉลย ข้อ ค.

38. เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้น	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.สังวรปธาน	 ข.ปหานปธาน	

	 ค.ภาวนาปธาน	 ง.อนุรักขนาปธาน

 เฉลย ข้อ ก.

39. อธิษฐานธรรม	แปลว่าอะไร	?

	 ก.ธรรมควรตั้งไว้ในใจ	 ข.ธรรมควรประพฤติ

	 ค.ธรรมที่ส�าเร็จผล	 ง.ค�าอธิษฐานขอพร	

 เฉลย ข้อ ก.
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40. อิทธิบาทข้อใด	 เป็นเครื่องพยุงใจมิให้ท้อถอยในการท�างาน	?

	 ก.ฉันทะ	 ข.วิริยะ	

	 ค.จิตตะ	 ง.วิมังสา

 เฉลย ข้อ ข.

41. เมตตาพรหมวิหาร	ควรเจริญเมื่อใด	?

	 ก.ในยามปกติ		 ข.เห็นเขาประสบทุกข์	

	 ค.เห็นเขาได้ดีมีสุข		 ง.เห็นเขารับผลกรรม

 เฉลย ข้อ ก.

42. ทุกข์ในอริยสัจ	 เกิดจากอะไร	?

	 ก.กิเลส	 ข.กรรม	

	 ค.วิบาก	 ง.ตัณหา

 เฉลย ข้อ ง.

43. ข้อใด	ไม่ใช่อานิสงส์การฟังธรรม	?

	 ก.เกิดความสงสัย	 ข.บรรเทาความสงสัย	

	 ค.เข้าใจเนื้อหาชัดเจน	 ง.จิตใจผ่องใส

 เฉลย ข้อ ก.

44. ข้อใด	จัดเป็นสัทธาในพละ	๕	?

	 ก.เชื่อว่าโลกกลม	 ข.เชื่อว่าบาปไม่มีจริง	

	 ค.เชื่อว่าโลกหน้าไม่มี		 ง.เชื่อการตรัสรู้

 เฉลย ข้อ ง.
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45. วิญญาณในขันธ์	๕	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ความรู้สึกว่าสุข	 ข.ความจ�าได้หมายรู้	

	 ค.อารมณ์ที่เกิดกับใจ		 ง.ความรู้อารมณ์

 เฉลย ข้อ ง.

46. สาราณิยธรรม	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ธรรมเป็นเครื่องระลึกถึง	 ข.ธรรมให้เกิดความสุข	

	 ค.ธรรมให้เกิดสามัคคี	 ง.ธรรมให้เกิดความเจริญ

 เฉลย ข้อ ก.

47. สังคหวัตถุ	ท�าให้เกิดประโยชน์อะไร	?

	 ก.ความส�าเร็จ	 ข.ความเจริญ		

	 ค.ความสามัคคี		 ง.ความงาม

 เฉลย ข้อ ค.

48. หลักธรรมส�าหรับผู้ครองเรือน	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ฆราวาสธรรม	 ข.สังคหวัตถุธรรม	

	 ค.วุฒิธรรม	 ง.อธิษฐานธรรม

 เฉลย ข้อ ก.

49. ในทิศ	๖	ศิษย์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างไร	?

	 ก.ด�ารงวงศ์สกุล	 ข.เลี้ยงท่านตอบ	

	 ค.เชื่อฟังค�าสอน	 ง.ไม่ดูหมิ่น

 เฉลย ข้อ ค.
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50. เล่นการพนันมีโทษอย่างไร	?

	 ก.คนไม่เชื่อถือ	 ข.ทะเลาะวิวาท	

	 ค.มักถูกใส่ความ	 ง.ถูกนินทา

 เฉลย ข้อ ก.

*********
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เฉลยวิชำธรรม ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1.ก 11.ก 21.ก 31.ข 41.ก

2.ก 12.ง 22.ก 32.ค 42.ง

3.ค 13.ก 23.ง 33.ก 43.ก

4.ค 14.ก 24.ก 34.ข 44.ง

5.ข 15.ข 25.ค 35.ก 45.ง

6.ค 16.ก 26.ข 36.ก 46.ก

7.ค 17.ง 27.ข 37.ค 47.ค 

8.ก 18.ข 28.ก 38.ก 48.ก

9.ก 19.ค 29.ค 39.ก 49.ค

10.ก 20.ก 30.ค 40.ข 50.ก
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ปัญหำและเฉลยวิชำพุทธะ ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. พุทธประวัติพรรณนาเรื่องของใคร	?

	 ก.นักบวช		 ข.พระพุทธเจ้า

	 ค.นักพรต		 ง.พระปัจเจกพุทธเจ้า

 เฉลย ข้อ ข.

2. พ่อแม่มีวรรณะต่างกัน	ท�าให้เกิดชนชั้นใด	?

	 ก.พราหมณ์	 ข.แพศย์		

	 ค.ศูทร	 ง.จัณฑาล

 เฉลย ข้อ ง.

3. นครกบิลพัสดุ์	มีความสัมพันธ์กับนครใด	?

	 ก.สาวัตถี	 ข.เทวทหะ		

	 ค.พาราณสี		 ง.ราชคฤห์

 เฉลย ข้อ ข.

4. ผู้ใด	ไม่ใช่พระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะ	?

	 ก.พระเจ้าโอกกากราช		 	ข.พระเจ้าชยเสน

	 ค.พระเจ้าพิมพิสาร		 	ง.พระเจ้าอัญชนะ

 เฉลย ข้อ ค.
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5. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.วันมาฆบูชา	 ข.วันวิสาขบูชา

	 ค.วันอาสาฬหบูชา		 ง.วันอัฏฐมีบูชา

 เฉลย ข้อ ข.

6. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ	ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด	?

	 ก.เนปาล		 ข.ปากีสถาน

	 ค.ศรีลังกา		 ง.อินเดีย

 เฉลย ข้อ ก.

7. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ	?

	 ก.๓๑	ประการ		 ข.๓๒	ประการ

	 ค.๓๗	ประการ		 ง.๓๘	ประการ

 เฉลย ข้อ ข.

8. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้	๕	วัน	มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น	?

	 ก.ดาบสเข้าเฝ้า		 ข.ขุดสระบัว

	 ค.ขนานพระนาม	 ง.ได้ฌาน

 เฉลย ข้อ ค.

9. พระนามว่า	สิทธัตถะ	มีความหมายว่าอย่างไร	?

	 ก.มีวาสนา		 ข.มีรูปงาม		

	 ค.มีความต้องการส�าเร็จ		 ง.มียศศักดิ์

 เฉลย ข้อ ค.



188

10. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์	?

	 ก.กัญจนา		 ข.ยโสธรา		

	 ค.พิมพา		 ง.ปชาบดีโคตมี

 เฉลย ข้อ ง.

11. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระหฤทัยในบรรพชา	 เพราะเห็นเทวทูตใด	?

	 ก.คนแก่		 ข.คนเจ็บ		

	 ค.คนตาย		 ง.สมณะ

 เฉลย ข้อ ง.

12. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะผนวช	ใครน�าบาตรมาถวาย	?

	 ก.มหาพรหม		 ข.ฆฏิการพรหม

	 ค.ท้าวธตรฐ		 ง.ท้าวกุเวร

 เฉลย ข้อ ข.

13. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด	?

	 ก.อธิษฐานเพศ		 ข.เอหิภิกขุ

	 ค.รับสรณะ		 ง.ญัตติกรรม

 เฉลย ข้อ ก.

14. หลังบรรพชาแล้ว	พระมหาบุรุษทรงศึกษาในส�านักของใครก่อน	?

	 ก.กาฬเทวิลดาบส		 ข.กบิลดาบส		

	 ค.อาฬารดาบส		 ง.อุทกดาบส

 เฉลย ข้อ ค.
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15. อัตตกิลมถานุโยค	คืออะไร	?

	 ก.ทรมานตน		 ข.เสวยกามสุข	

	 ค.ท�าความเพียร		 ง.เจริญภาวนา

 เฉลย ข้อ ก.

16. พระมหาบุรุษทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา	ณ	ที่ใด	?

	 ก.คยาสีสะ		 ข.อุรุเวลาเสนานิคม

	 ค.อนุปิยอัมพวัน		 ง.ลัฎฐิวัน

 เฉลย ข้อ ข.

17. ใครเป็นพยานการบ�าเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ	?

	 ก.อาฬารดาบส		 ข.อุทกดาบส	

	 ค.ฉันนอ�ามาตย์		 ง.ปัญจวัคคีย์

 เฉลย ข้อ ง.

18. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปี	จึงตรัสรู้	 ?

	 ก.๕	ปี		 ข.๖	ปี		

	 ค.๗	ปี		 ง.๘	ปี

 เฉลย ข้อ ข.

19. ข้อใด	ไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ	?

	 ก.อรดี		 ข.ราคา		

	 ค.ตัณหา		 ง.อิสสา

 เฉลย ข้อ ง.
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20. ต้นพระศรีมหาโพธิ์	มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร	?

	 ก.อัสสัตถพฤกษ์	 ข.ชัยพฤกษ์		

	 ค.ราชพฤกษ์		 ง.กัลปพฤกษ์

 เฉลย ข้อ ก.

21. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้	พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด	?

	 ก.อริยสัจ		 ข.อริยมรรค		

	 ค.บารมี		 ง.ปฏิจจสมุปบาท

 เฉลย ข้อ ง.

22. พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใคร	 เป็นอันดับแรก	?

	 ก.อาฬารดาบส		 ข.ปัญจวัคคีย์	

	 ค.อุทกดาบส		 ง.ตปุสสะ-ภัลลิกะ

 เฉลย ข้อ ข.

23. เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรจบ	มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์	 ?

	 ก.๕	องค์		 ข.๑๑	องค์		

	 ค.๖๑	องค์		 ง.๘๐	องค์

 เฉลย ข้อ ก.

24. พระอริยสาวกองค์แรก	คือใคร	?

	 ก.พระวัปปะ		 ข.พระภัททิยะ	

	 ค.พระอัญญาโกณฑัญญะ		 ง.พระอัสสชิ

 เฉลย ข้อ ค.
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25. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร	?

	 ก.พระยส		 ข.พ่อพระยส	

	 ค.แม่พระยส		 ง.เพื่อนพระยส

 เฉลย ข้อ ก.

26. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า	 ใครกล่าว	?

	 ก.พระพุทธเจ้า		 ข.ภัททวัคคีย์	

	 ค.ปัญจวัคคีย์		 ง.พระยสะ

 เฉลย ข้อ ก.

27. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร	?

	 ก.ปัญจวัคคีย์		 ข.ภัททวัคคีย์		

	 ค.ชฎิล	๓	พี่น้อง		 ง.ปริพาชก

 เฉลย ข้อ ค.

28. บริวารพระเจ้าพิมพิสารเคารพพระพุทธเจ้าเพราะใคร	?

	 ก.พระอัสสชิ		 ข.พระอุรุเวลกัสสปะ		

	 ค.พระยส		 ง.พระวัปปะ

 เฉลย ข้อ ข.

29. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก	?

	 ก.พระเจ้าพิมพิสาร		 ข.นางมัลลิกา	

	 ค.อนาถปิณฑิกะ		 ง.นางวิสาขา

 เฉลย ข้อ ก.
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30. พระโมคคัลลานะขณะบ�าเพ็ญเพียรมีอุปสรรคเรื่องใด	?

	 ก.ความหิว		 ข.ความร้อน		

	 ค.ความเหนื่อย		 ง.ความง่วง

 เฉลย ข้อ ง.

31. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ	๖	แก่ใคร	?

	 ก.นันทมาณพ		 ข.โกลิตมาณพ		

	 ค.สิงคาลมาณพ		 ง.อุปติสสมาณพ

 เฉลย ข้อ ค.

32. พระพุทธเจ้าทรงจ�าพรรษาสุดท้าย	ณ	สถานที่ใด	?

	 ก.ภัณฑุคาม	 ข.เวฬุวคาม		

	 ค.กัลลวาลมุตตคาม		 ง.หัตถีคาม

 เฉลย ข้อ ข.

33. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน	?

	 ก.๓	 เดือน		 ข.๔	 เดือน		

	 ค.๕	เดือน		 ง.๖	 เดือน

 เฉลย ข้อ ก.

34. พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร	?

	 ก.พระฉันนะ		 ข.พระกาฬุทายี

	 ค.พระสุภัททะ		 ง.พระวักกลิ

 เฉลย ข้อ ก.
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35. ก่อนปรินิพพาน	พระพุทธเจ้าทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน	?

	 ก.พระมหากัสสปะ	 ข.พระอานนท์

	 ค.พระอุบาลี		 ง.ธรรมวินัย

 เฉลย ข้อ ง.

36. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า	ว่าด้วยเรื่องอะไร	?

	 ก.สามัคคี	 ข.กตัญญู		

	 ค.ความไม่ประมาท		 ง.ความอดทน

 เฉลย ข้อ ค.

37. พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระจุดไม่ติด	 เพราะรอใคร	?

	 ก.พระฉันนะ		 	 ข.พระอุบาลี		

	 ค.พระอานนท์		 ง.พระมหากัสสปะ

 เฉลย ข้อ ง.

38. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ	 เรียกว่าวันอะไร	?

	 ก.มาฆบูชา		 ข.วิสาขบูชา		

	 ค.อัฏฐมีบูชา		 ง.อาสาฬหบูชา

 เฉลย ข้อ ค.

39. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.สัมมนา		 ข.สังคายนา		

	 ค.สาธยาย		 ง.สันนิบาต

 เฉลย ข้อ ข.
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40. เดียรถีย์ปลอมบวชมาก	 เป็นเหตุให้ท�าสังคายนาครั้งใด	?

	 ก.ครั้งที่	๑	 ข.ครั้งที่	๒		

	 ค.ครั้งที่	๓		 ง.ครั้งที่	๔

 เฉลย ข้อ ค.

ศาสนพิธี

41. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนา	มีค�าเรียกว่าอะไร	?

	 ก.พุทธชยันตี		 ข.พุทธสาวก	

	 ค.พุทธมามกะ		 ง.พุทธบุตร

 เฉลย ข้อ ค. 

42. ข้อใด	จัดเป็นกุศลพิธี	 ?

	 ก.ช่วยเหลือคน		 ข.ดูแลบุพการี

	 ค.ปล่อยปลา		 ง.รักษาศีล

 เฉลย ข้อ ง.

43. ฉลองพระชันษา	๑๐๐	ปี	สมเด็จพระสังฆราช	 เป็นพิธีใด	?

	 ก.กุศลพิธี		 ข.บุญพิธี		

	 ค.ทานพิธี		 ง.ปกิณณกพิธี

 เฉลย ข้อ ข.

44. พิธีเวียนเทียนในวันส�าคัญของชาวพุทธ	 เพื่อระลึกถึงใคร	?

	 ก.พระพุทธเจ้า		 ข.พระธรรม		

	 ค.พระสงฆ์		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ง.
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45. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี	 ใช้ค�าว่าอะไร	?

	 ก.อาราธนา		 ข.นมัสการ		

	 ค.กราบเรียน		 ง.เรียนเชิญ

 เฉลย ข้อ ก.

46. อิทัง	 เม	ญาตีนัง	 โหตุ	สุขิตา	โหนตุ	ญาตโย	 เป็นค�าอะไร	?

	 ก.กรวดน�้า		 ข.บูชาพระ		

	 ค.อาราธนาศีล		 ง.อาราธนาธรรม

 เฉลย ข้อ ก.

47. การถวายทานแก่ใคร	จัดเป็นสังฆทาน	?

	 ก.พระพุทธเจ้า		 ข.เจ้าอาวาส		

	 ค.พระสงฆ์		 ง.พระที่นับถือ

 เฉลย ข้อ ค. 

48. ข้อใด	 เป็นกาลทานที่จ�ากัดเวลาถวาย	?

	 ก.สังฆทาน		 ข.ธรรมทาน

	 ค.วัตถุทาน		 ง.กฐินทาน

 เฉลย ข้อ ง.

49. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์	มีค�าเรียกว่าอะไร	?

	 ก.น้อมถวาย		 ข.ประเคน

	 ค.น�าถวาย		 ง.อังคาส

 เฉลย ข้อ ข.
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50. การกราบด้วยองค์เท่าไร	 เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์	 ?

	 ก.องค์	๓		 ข.องค์	๔		

	 ค.องค์	๕		 ง.องค์	๘

 เฉลย ข้อ ค.

*********
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เฉลยวิชำพุทธประวัติ ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ก 11 ง 21 ง 31 ค 41 ค

2 ง 12 ข 22 ข 32 ข 42 ง

3 ข 13 ก 23 ก 33 ก 43 ข

4 ค 14 ค 24 ค 34 ก 44 ง

5 ข 15 ก 25 ก 35 ง 45 ก

6 ก 16 ข 26 ก 36 ค 46 ก

7 ข 17 ง 27 ค 37 ง 47 ค

8 ค 18 ข 28 ข 38 ค 48 ง

9 ค 19 ง 29 ก 39 ข 49 ข

10 ง 20 ก 30 ง 40 ค 50 ค



198

ปัญหำและเฉลยวิชำวินัย ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. พื้นฐานของศีลคืออะไร	?

	 ก.สติ-สัมปชัญญะ		 ข.หิริ-โอตตัปปะ	

	 ค.ขันติ-โสรัจจะ		 ง.เจตนา

 เฉลย ข้อ ข.

2. เครื่องป้องกันไม่ให้ท�าชั่วทางกาย	วาจา	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.ทาน		 ข.ศีล		

	 ค.สมาธิ		 ง.ปัญญา

 เฉลย ข้อ ข.

3. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล	คืออะไร	?

	 ก.ท�าใจให้สงบ		 ข.ละกิเลส

	 ค.ฝึกกายวาจา		 ง.ดับทุกข์

 เฉลย ข้อ ค.

4. บุคคลควรมีสิ่งใด	 เป็นพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	?

	 ก.ทาน		 ข.ศีล		

	 ค.สมาธิ		 ง.ภาวนา

 เฉลย ข้อ ข. 
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5. หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการท�าความดี	 ได้แก่ข้อใด	?

	 ก.รักษาศีล		 ข.เจริญสมาธิ		

	 ค.อบรมปัญญา		 ง.เจริญภาวนา

 เฉลย ข้อ ก.

6. การงดเว้นสิ่งใด	จัดเป็นการรักษาศีล	?

	 ก.ข้อห้าม		 ข.กฎเกณฑ์		

	 ค.ระเบียบ		 ง.ข้อบังคับ

 เฉลย ข้อ ก.

7. ศีลข้อ	๑	บัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคลให้มีคุณธรรมใด	?

	 ก.เมตตา-กรุณา		 ข.สัมมาอาชีวะ

	 ค.สัจจะ		 ง.สติ

 เฉลย ข้อ ก.

8. ข้อใด	 เป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่	๑	?

	 ก.ท�าแท้ง		 ข.ลักทรัพย์		

	 ค.เสพยาบ้า		 ง.พูดโกหก

 เฉลย ข้อ ก.

9. ค�าว่า	ท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป	หมายถึงท�าให้เป็นอย่างไร	?

	 ก.บาดเจ็บ		 ข.พิการ		

	 ค.ล�าบาก		 ง.ตาย

 เฉลย ข้อ ง.
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10. รับฝากสิ่งของแล้วไม่ยอมคืน	 เป็นโจรกรรมประเภทใด	?

	 ก.ลักลอบ		 ข.เบียดบัง		

	 ค.ยักยอก		 ง.ฉ้อโกง

 เฉลย ข้อ ง.

11. การสลับของดีไว้กับตน	ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.กรรโชก		 ข.สับเปลี่ยน		

	 ค.เบียดบัง		 ง.ตระบัด

 เฉลย ข้อ ข.

12. การขายสิ่งของไม่แท้ว่าเป็นของแท้	 เป็นโจรกรรมประเภทใด	?

	 ก.ปลอม		 ข.ลวง		

	 ค.หลอก		 ง.ตู่

 เฉลย ข้อ ก.

13. คดในข้อ	งอในกระดูก	มีความหมายตรงกับศีลข้อใด	?

	 ก.ข้อ	๑		 ข.ข้อ	๒		

	 ค.ข้อ	๓		 ง.ข้อ	๔

 เฉลย ข้อ ง. 

14. การประพฤติผิดประเวณี	ถือว่าล่วงละเมิดศีลข้อใด	?

	 ก.ข้อ	๑		 ข.ข้อ	๒		

	 ค.ข้อ	๓		 ง.ข้อ	๔

 เฉลย ข้อ ค.



201

15. สทารสันโดษ	 เป็นคุณธรรมประดับใคร	?

	 ก.สามี		 ข.ภรรยา		

	 ค.ย่า		 ง.ยาย

 เฉลย ข้อ ก.

16. ภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามี	 เรียกว่ามีคุณธรรมใด	?	

	 	ก.สทารสันโดษ		 ข.ปติวัตร		

	 	ค.คิหิปฏิบัติ		 ง.วัตรปฏิบัติ

  เฉลย ข้อ ข. 

17. มุสาวาท	 เกิดขึ้นได้ทางใดบ้าง	?

	 ก.กายกับวาจา		 ข.กายกับใจ

	 ค.วาจากับใจ		 ง.กายวาจาใจ

 เฉลย ข้อ ก.

18. รู้แต่สั่นศีรษะว่าไม่รู้	 เป็นความเท็จเกิดขึ้นทางใด	?

	 ก.กาย		 ข.วาจา		

	 ค.ใจ		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.

19. ค�าพูดเช่นใด	ท�าให้แตกความสามัคคี	 ?

	 ก.ส่อเสียด		 ข.หลอก		

	 ค.สับปลับ		 ง.กลับค�า

 เฉลย ข้อ ก.
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20. มุสาวาทประเภทเสริมความ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.พูดให้แตกกัน		 ข.พูดกลับค�า	

	 ค.พูดเกินจริง		 ง.พูดเล่นส�านวน

 เฉลย ข้อ ค.

21. ผู้มีปกติไม่พูดมุสา	ย่อมได้รับผลเช่นใด	?

	 ก.น่าเชื่อถือ		 ข.อายุยืน		

	 ค.สุขภาพดี		 ง.ไม่หลงลืม

 เฉลย ข้อ ก.

22. ศีลข้อ	๕	สอนให้งดเว้นเรื่องใด	?

	 ก.ฆ่าสัตว์		 ข.ลักทรัพย์

	 ค.พูดเท็จ		 ง.ยาเสพติด

 เฉลย ข้อ ง.

23. ข้อใด	 เป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย	?

	 ก.อายุสั้น		 ข.ยากจน		

	 ค.เสียสัตย์		 ง.เสียสติ

 เฉลย ข้อ ง.

24. กิริยางดเว้นจากข้อห้าม	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.วิรัติ		 ข.สัมปัตตวิรัติ

	 ค.สมาทานวิรัติ		 ง.สมุจเฉทวิรัติ

 เฉลย ข้อ ก.
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25. สมุจเฉทวิรัติ	 เกิดขึ้นแก่บุคคลใด	?

	 ก.สามัญชน		 ข.ปุถุชน		

	 ค.อริยบุคคล		 ง.กัลยาณชน

 เฉลย ข้อ ค.

26. การรับศีลจากพระสงฆ์	จัดเป็นวิรัติใด	?

	 ก.สมาทานวิรัติ		 ข.สัมปัตตวิรัติ

	 ค.สมุจเฉทวิรัติ		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.

27. ศีลข้อไม่ลักทรัพย์	คู่กับกัลยาณธรรมใด	?

	 ก.ความสัตย์		 ข.เมตตา		

	 ค.อาชีพสุจริต		 ง.สติรอบคอบ

 เฉลย ข้อ ค.

28. การช่วยเหลือคนบาดเจ็บ	จัดเป็นกัลยาณธรรมใด	?

	 ก.เมตตา		 ข.กรุณา		

	 ค.สัมมาชีพ		 ง.สติรอบคอบ

 เฉลย ข้อ ข.

29. ไม่ฆ่าสัตว์	แต่ปราศจากกรุณา	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.มีศีลธรรม		 ข.มีศีลขาดธรรม	

	 ค.ขาดศีลมีธรรม		 ง.ไม่มีศีลธรรม

 เฉลย ข้อ ข.



204

30. กัลยาณธรรมข้อ	๑	สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้านใด	?

	 ก.อาชญากรรม		 ข.โจรกรรม		

	 ค.ทุจริตคอรัปชั่น	 ง.ยาเสพติด

 เฉลย ข้อ ก.

31. โครงการพระราชด�าริเรื่องใด	สนับสนุนศีลข้อ	๒	?

	 ก.ฝายแม้ว		 ข.แก้มลิง		

	 ค.แกล้งดิน		 ง.เศรษฐกิจพอเพียง

 เฉลย ข้อ ง.

32. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต	จัดเป็นกัลยาณธรรมใด	?

	 ก.สัมมาอาชีวะ		 ข.ความมีสัตย์	

	 	ค.ความมีสติ		 ง.ความมีเมตตา

 เฉลย ข้อ ก.

33. ลูกจ้างตรงต่อเวลา	ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด	?

	 ก.กิจการ		 ข.บุคคล		

	 ค.วัตถุ		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.

34. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า	ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด	?

	 ก.กิจการ	 		 ข.บุคคล		

	 ค.วัตถุ		 ง.อาชีพ

 เฉลย ข้อ ค.
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35. คุณธรรมที่ส่งเสริมศีลข้อ	๓	ให้มั่นคงยิ่งขึ้น	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.สติ		 ข.ซื่อตรง		

	 ค.ภักดี		 ง.ส�ารวมในกาม

 เฉลย ข้อ ง.

36. สามีภรรยาจะซื่อสัตย์ต่อกัน	ต้องปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด	?	

	 ก.เมตตากรุณา		 ข.อาชีพสุจริต	

	 ค.ส�ารวมในกาม		 ง.กตัญญู	

 เฉลย ข้อ ค.

37. ผู้ประพฤติตามกัลยาณธรรมข้อ	๓	ย่อมได้รับผลเช่นใด	?

	 ก.มีเมตตา		 ข.ไว้วางใจกัน		

	 	ค.มีความกตัญญู		 ง.มีความภักดี

 เฉลย ข้อ ข.

38. กัลยาณธรรมข้อ	๓	เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใคร	?

	 ก.ลูก-พ่อแม่		 ข.ศิษย์-อาจารย์	

	 	ค.สามี-ภรรยา		 ง.พี่-น้อง

 เฉลย ข้อ ค.

39. การเคารพเชื่อฟังพ่อแม่	จัดเข้าในความมีสัตย์ข้อใด	?	

	 ก.สวามิภักดิ์	 	 ข.ซื่อตรง		

	 ค.เที่ยงธรรม		 ง.กตัญญู

 เฉลย ข้อ ง.
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40. ความเที่ยงธรรมในกัลยาณธรรมข้อ	๔	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ตรงต่อหน้าที่	 	 ข.ตรงต่อมิตร		

	 ค.ภักดีต่อนาย		 ง.รู้คุณท่าน

 เฉลย ข้อ ก.

41. ความสวามิภักดิ์ในกัลยาณธรรมข้อ	๔	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ไม่ฆ่าน้อง		 ข.ไม่ฟ้องนาย	

	 ค.ไม่ขายเพื่อน	 ง.ไม่ทรยศนาย

 เฉลย ข้อ ง.

42. การประพฤติซื่อตรงต่อมิตร	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.แนะน�าให้ท�าดี		 ข.ให้ความยุติธรรม

	 ค.ไม่ลบหลู่	 	 ง.ไม่ให้ท�าชั่ว

 เฉลย ข้อ ก.

43. ความมีสติในการใช้จ่าย	จัดเข้าในข้อใด	?

	 ก.การบริโภค		 ข.การวางตัว

	 ค.การท�างาน		 ง.ไม่ประมาทในธรรม

 เฉลย ข้อ ก.

44. ความมีสติรอบคอบ	สนับสนุนศีลข้อใด	?

	 ก.ข้อ	๑		 ข.ข้อ	๒		

	 ค.ข้อ	๔		 ง.ข้อ	๕

 เฉลย ข้อ ง.
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45. การประพฤติเป็นธรรมในกิจการ	หมายถึงข้อใด	?

	 ก.ท�างานเต็มเวลา		 ข.บริการลูกค้า	

	 ค.ขายตามราคา		 ง.ขายถูก

 เฉลย ข้อ ก.

46. ผู้ประมาทเลินเล่อในการท�างาน	มีลักษณะเช่นใด	?

	 ก.ขวนขวาย		 ข.ทอดธุระ		

	 ค.รับผิดชอบ	 ง.ตรงเวลา

 เฉลย ข้อ ข.

47. กัลยาณธรรมข้อใด	ส่งเสริมให้คนไม่ดื่มสุรา	?

	 ก.เมตตากรุณา		 ข.สัมมาอาชีวะ	

	 ค.สติรอบคอบ		 ง.ความมีสัตย์

 เฉลย ข้อ ค.

48. การบ�าเพ็ญสมถวิปัสสนา	ชื่อว่ามีสติในเรื่องใด	?

	 ก.การบริโภค		 ข.การวางตน	

	 ค.การท�างาน		 ง.การประพฤติธรรม	

 เฉลย ข้อ ง.

49. ค�าว่า	สีเลน	โภคสมฺปทา	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ศีลท�าให้สวย		 ข.ศีลท�าให้รวย	

	 ค.ศีลท�าให้สูงส่ง		 ง.ศีลท�าให้สงบ

 เฉลย ข้อ ข.
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50. บุคคลจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้	ต้องประกอบด้วยอะไร	?

	 ก.ศีลธรรม		 ข.ทรัพย์สมบัติ	

	 ค.พวกพ้อง		 ง.หน้าที่การงาน

 เฉลย ข้อ ก.

*********
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เฉลยวิชำเบญจศีล เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษำชั้นตรี

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ข 11 ข 21 ก 31 ง 41 ง

2 ข 12 ก 22 ง 32 ก 42 ก

3 ค 13 ง 23 ง 33 ก 43 ก

4 ข 14 ค 24 ก 34 ค 44 ง

5 ก 15 ก 25 ค 35 ง 45 ก

6 ก 16 ข 26 ก 36 ค 46 ข

7 ก 17 ก 27 ค 37 ข 47 ค

8 ก 18 ก 28 ข 38 ค 48 ง

9 ง 19 ก 29 ข 39 ง 49 ข

10 ง 20 ค 30 ก 40 ก 50 ก
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วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

 อสนฺเต นูปเสเวยฺย  สนฺเต เสเวยฺยปณฺฑิโต

 อสนฺโต นิรยํเนนฺติ  สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตึ.

บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ	 พึงคบสัตบุรุษ	 เพราะอสัตบุรุษย่อมน�าไป
สู่นรก	สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ.

	 (โพธิสตฺต)		 	 	 ขุ.	ชา.	วีส.	๒๗/๔๓๗

----------------

แต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อย

กว่า	๒	ข้อ	และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย	ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกัน	

แต่จะซ�้าคัมภีร์ได้ไม่ห้าม	สุภาษิตที่อ้างมานั้น	ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่อง

กับกระทู้ตั้ง.

ชัน้นี	้ก�าหนดให้เขยีนลงในใบตอบ	ตัง้แต่	๓	หน้า	(เว้นบรรทดั)	ขึน้ไป

----------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
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ปัญหำและเฉลยวิชำธรรม ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. สมถกัมมัฏฐานเป็นอุบายให้เกิดอะไร	?

	 ก.ความสงบกาย		 ข.ความสงบวาจา

	 ค.ความสงบใจ		 ง.ความสงบสุข

 เฉลย ข้อ ค.

2. กัมมัฏฐาน	หมายถึงอะไร	?	

	 ก.การฝึกจิต		 ข.การฝึกวินัย

	 ค.การฝึกมารยาท		 ง.การฝึกธรรม

 เฉลย ข้อ ก.

3. เจริญกัมมัฏฐานใด	ท�าให้เกิดปัญญา	?

	 ก.สมถะ		 ข.วิปัสสนา

	 ค.อสุภะ		 ง.อนุสสติ

 เฉลย ข้อ ข.

4. ข้อใด	จัดเป็นกิเลสกาม	?

	 ก.รูป		 ข.เสียง		

	 ค.กลิ่น		 ง.อิจฉา

 เฉลย ข้อ ง.
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5. การบูชาเป็นการแสดงออกถึงเรื่องใด	?

	 ก.ยกย่อง		 ข.อ้อนวอน	

	 ค.ขอพร		 ง.เสริมมงคล

 เฉลย ข้อ ก.

6. ปฏิสันถารมีความหมายว่าอย่างไร	?

	 ก.การต้อนรับ		 ข.การยอมรับ

	 ค.การนับถือ		 ง.การสรรเสริญ

 เฉลย ข้อ ก. 

7. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ	?

	 ก.อ�านาจ		 ข.ทรัพย์		

	 ค.บริวาร		 ง.คุณธรรม

 เฉลย ข้อ ง.

8. ผู้ถูกกามวิตกครอบง�า	มีพฤติกรรมเช่นไร	?	

	 ก.คิดปองร้าย	 ข.คิดเบียดเบียน	

	 ค.คิดหาลาภในทางผิด		 ง.คิดใส่ร้าย

 เฉลย ข้อ ค. 

9. ข้อใด	ไม่จัดเป็นพยาบาทวิตก	?

	 ก.คิดแก้แค้น		 ข.คิดอาฆาต

	 ค.คิดเบียดเบียน		 ง.คิดปองร้าย

 เฉลย ข้อ ค.
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10. ความคิดเช่นไร	จัดเป็นกุศลวิตก	?

	 ก.คิดท�าความดี		 ข.คิดท�าลาย

	 ค.คิดตัดรอน		 ง.คิดใส่ร้าย

 เฉลย ข้อ ก.

11. กุศลวิตก	จัดเข้าในมรรค	๘	ข้อใด	?

	 ก.สัมมาทิฏฐิ		 ข.สัมมาสังกัปปะ	

	 ค.สัมมาวายามะ		 ง.สัมมาสมาธิ

 เฉลย ข้อ ข. 

12. ผู้ถูกไฟคือโมหะเผาลนจิตใจ	มีลักษณะเช่นไร	?

	 ก.เจ้าชู้	 	 ข.โลภมาก

	 ค.โกรธง่าย	 ง.ไร้เหตุผล

 เฉลย ข้อ ง. 

13. คนมีธรรมเป็นใหญ่	 เพราะยึดถืออะไร	?

	 ก.ความถูกต้อง		 ข.เสียงข้างมาก

	 ค.กฎกติกา		 ง.ค�าสั่ง

 เฉลย ข้อ ก.

14. ผู้มีอัตตาธิปเตยยะ	คือถืออะไรเป็นใหญ่	?

	 ก.ตนเอง		 ข.พวกพ้อง		

	 ค.หมู่ญาติ		 ง.บริวาร

 เฉลย ข้อ ก. 
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15. ท�าความดีตามกระแสนิยม	 เพื่อให้ผู้อื่นยกย่อง	ตรงกับข้อใด	?	

	 ก.อัตตาธิปเตยยะ	 ข.โลกาธิปเตยยะ

	 ค.ธัมมาธิปเตยยะ		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ข. 

16. ค�าว่า	สัจจญาณ	หมายถึงหยั่งรู้อะไร	?

	 ก.ทุกข์		 ข.สมุทัย		

	 ค.นิโรธ		 ง.อริยสัจ

 เฉลย ข้อ ง.

17. ข้อใด	 เป็นกิจจญาณในอริยสัจ	๔	?

	 ก.รู้ความจริง		 ข.รู้สิ่งที่ควรท�า

	 ค.รู้สิ่งที่ท�าแล้ว		 ง.รู้อนาคต

 เฉลย ข้อ ข.

18. ข้อใด	ไม่จัดเป็นกามตัณหา	?

	 ก.อยากมีบ้าน		 ข.อยากมีรถ

	 ค.อยากรวย		 ง.อยากเป็นเทพ

 เฉลย ข้อ ง.

19. ข้อใด	จัดเป็นวิภวตัณหา	?

	 ก.อยากเป็นเศรษฐี	 ข.อยากไปสวรรค์

	 ค.อยากเป็นพระอรหันต์	 ง.อยากเป็นนักกีฬา

 เฉลย ข้อ ค.
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20. คนที่ถูกห้วงน�้าคือทิฏฐิท่วมทับ	มีลักษณะเช่นใด	?

	 ก.ยินดีในกาม		 ข.ติดในยศ

	 ค.เห็นผิดเป็นถูก		 ง.หลงงมงาย

 เฉลย ข้อ ค.

21. ข้อใด	 เป็นผลของการปฏิบัติตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์	 ?

	 ก.ให้พ้นทุกข์		 ข.ให้พ้นภัย

	 ค.แสดงฤทธิ์ได้		 ง.ทายใจคนได้

 เฉลย ข้อ ก.

22. พระสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร	?

	 ก.ระเบียบแบบแผน		 ข.ค�าสั่งและค�าสอน

	 ค.ธรรมและบุคคล	 ง.ธรรมอย่างเดียว

 เฉลย ข้อ ค. 

23. พุทธจริยาคืออะไร	?

	 ก.บารมีพระพุทธเจ้า	 ข.ค�าสอนพระพุทธเจ้า

	 ค.ประวัติพระพุทธเจ้า	 ง.จริยาวัตรพระพุทธเจ้า

 เฉลย ข้อ ง.

24. พระพุทธองค์เสด็จโปรดพุทธบิดา	จัดเป็นจริยาใด	?

	 ก.โลกัตถจริยา		 ข.ญาตัตถจริยา

	 ค.พุทธัตถจริยา		 ง.อัตถจริยา

 เฉลย ข้อ ข.
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25. วัฏฏะ	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ความแก่เจ็บตาย	 ข.การหมุนของกรรม

	 ค.ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์	 ง.การเวียนว่ายตายเกิด

 เฉลย ข้อ ง.

26. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงเวียนว่ายตายเกิด	?

	 ก.ท�ากรรมชั่ว		 ข.รับผลกรรม	

	 ค.มีกิเลสกรรมวิบาก		 ง.มีโลกนี้โลกหน้า

 เฉลย ข้อ ค.

27. ข้อใด	จัดเป็นอธิจิตตสิกขา	?

	 ก.สัมมาทิฏฐิ	 ข.สัมมากัมมันตะ	

	 ค.สัมมาอาชีวะ	 ง.สัมมาสมาธิ

 เฉลย ข้อ ง.

28. ถูกท�าร้ายแต่ไม่คิดจองเวร	ชื่อว่าปฏิบัติตามอปัสเสนธรรมข้อใด	?

	 ก.พิจารณาแล้วเสพ	 ข.พิจารณาแล้วอดกลั้น

	 ค.พิจารณาแล้วเว้น	 ง.พิจารณาแล้วบรรเทา

 เฉลย ข้อ ง.

29. การภาวนาข้อใด	จัดเป็นอัปปมัญญา	?

	 ก.ไม่เจาะจง		 ข.เจาะจงบุคคล	

	 ค.เจาะจงสัตว์		 ง.เจาะจงตนเอง

 เฉลย ข้อ ก.
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30. ข้อใด	มีความหมายตรงกับพระโสดาบัน	?

	 ก.ผู้ถึงกระแสนิพพาน	 ข.ผู้จะเกิดอีกครั้งเดียว

	 ค.ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก	 ง.ผู้ไกลจากกิเลส

 เฉลย ข้อ ก.

31. เมื่อความทุกข์เกิดขึ้น	ควรปฏิบัติอย่างไร	?

	 ก.ควรท�าให้เจริญ		 ข.ควรท�าให้แจ้ง	

	 ค.ควรละ		 ง.ควรก�าหนดรู้

 เฉลย ข้อ ง.

32. สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้น	ควรปฏิบัติอย่างไร	?

	 ก.ควรท�าให้เจริญ		 ข.ควรท�าให้แจ้ง	

	 ค.ควรละ		 ง.ควรก�าหนดรู้

 เฉลย ข้อ ค.

33. ผู้ต้องได้รับการอุปสมบทจากสงฆ์	๒	ฝ่าย	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ภิกษุ		 ข.ภิกษุณี		

	 ค.อุบาสก		 ง.อุบาสิกา

 เฉลย ข้อ ข.

34. ผู้สักแต่ว่าฟังแต่ไม่สามารถรับค�าแนะน�าได้	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.อุคฆติตัญญู		 ข.วิปจิตัญญู	

	 ค.เนยยะ		 ง.ปทปรมะ

 เฉลย ข้อ ง.
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35. ผู้รู้ธรรมเพียงแค่ฟังหัวข้อ	ได้แก่บุคคลประเภทใด	?

	 ก.อุคฆติตัญญู		 ข.วิปจิตัญญู	

	 ค.เนยยะ		 ง.ปทปรมะ

 เฉลย ข้อ ก.

36. อริยบุคคลระดับใด	ไม่สามารถอยู่ครองเพศคฤหัสถ์ได้	 ?

	 ก.โสดาบัน		 ข.สกทาคามี	

	 ค.อนาคามี		 ง.อรหันต์

 เฉลย ข้อ ง.

37. อริยบุคคลชั้นไหน	ละกามราคะได้	 ?	

	 ก.โสดาบัน		 ข.สกทาคามี	

	 ค.อนาคามี		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ค.

38. อริยบุคคลชั้นไหน	ละสังโยชน์ทั้ง	๑๐	ได้	 ?

	 ก.โสดาบัน		 ข.สกทาคามี		

	 ค.อนาคามี		 ง.อรหันต์

 เฉลย ข้อ ง.

39. สัคคกถากล่าวถึงเรื่องใด	?

	 ก.ทาน		 ข.ศีล		

	 ค.สวรรค์		 ง.ออกบวช

 เฉลย ข้อ ค.
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40. ความตระหนี่อะไร	จัดเป็นวัณณมัจฉริยะ	?	

	 ก.ความดี		 ข.ความรู้	 	

	 ค.ที่อยู่	 	 ง.ตระกูล

 เฉลย ข้อ ก.

41. ค�าว่า	มาร	 เป็นโทษที่ล้างผลาญอะไร	?

	 ก.ความดี		 ข.ความชั่ว		

	 ค.ความเศร้าหมอง		 ง.ความทุกข์

 เฉลย ข้อ ก.

42. ความป่วยไข้	จัดเป็นมารประเภทใด	?

	 ก.ขันธมาร		 ข.กิเลสมาร		

	 ค.อภิสังขารมาร		 ง.มัจจุมาร

 เฉลย ข้อ ก.

43. อุเบกขาในเวทนา	๕	หมายถึงวางเฉยในสิ่งใด	?

	 ก.หมู่สัตว์		 ข.ความดี		

	 ค.การงาน		 ง.สุขทุกข์

 เฉลย ข้อ ง.

44. คนมีปกติรักสวยรักงาม	ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด	?

	 ก.อสุภะ		 ข.เมตตา		

	 ค.อานาปานสติ		 ง.อนุสสติ

 เฉลย ข้อ ก.
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45. คนสัทธาจริต	มีลักษณะเช่นใด	?

	 ก.เชื่อง่าย		 ข.โกรธง่าย

	 ค.เขลางมงาย		 ง.รักสวยรักงาม

 เฉลย ข้อ ก.

46. ธรรมคุณว่า	ปจฺจตฺต�	 เวทิตพฺโพ	วิญฺญูหิ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ไม่จ�ากัดกาล		 ข.เรียกให้มาดู

	 ค.รู้ได้เฉพาะตน		 ง.น้อมมาใส่ตน

 เฉลย ข้อ ค.

47. ธรรมข้อใด	 เปรียบเหมือนรถ	๗	ผลัด	?

	 ก.อริยทรัพย์	๗		 ข.โพชฌงค์	๗	

	 ค.อปริหานิยธรรม	๗		 ง.วิสุทธิ	๗

 เฉลย ข้อ ง.

48. พุทธคุณว่า	ภควา	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ผู้ไกลจากกิเลส		 ข.ผู้เสด็จไปดี	

	 ค.ผู้รู้แจ้งโลก		 ง.ผู้มีโชค

 เฉลย ข้อ ง.

49. สังฆคุณว่า	ญายปฏิปนฺโน	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ปฏิบัติดี		 ข.ปฏิบัติตรง	

	 ค.ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง		 ง.ปฏิบัติสมควร

 เฉลย ข้อ ค.
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50. พระมหาชนกโพธิสัตว์	ทรงยิ่งด้วยบารมีใด	?

	 ก.วิริยบารมี		 ข.ขันติบารมี	

	 ค.ทานบารมี		 ง.ศีลบารมี

 เฉลย ข้อ ก.

*********
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เฉลยวิชำธรรม ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ค 11 ข 21 ก 31 ง 41 ก

2 ก 12 ง 22 ค 32 ค 42 ก

3 ข 13 ก 23 ง 33 ข 43 ง

4 ง 14 ก 24 ข 34 ง 44 ก

5 ก 15 ข 25 ง 35 ก 45 ก

6 ก 16 ง 26 ค 36 ง 46 ค

7 ง 17 ข 27 ง 37 ค 47 ง

8 ค 18 ง 28 ง 38 ง 48 ง

9 ค 19 ค 29 ก 39 ค 49 ค

10 ก 20 ค 30 ก 40 ก 50 ก
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ปัญหำและเฉลยอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.พระปัจเจกพุทธเจ้า		 ข.พระโสดาบัน	

	 ค.พระอนุพุทธะ		 ง.พระอนาคามี

 เฉลย ข้อ ค.

2. ผู้แรกเข้าถึงกระแสพระนิพพาน	 เป็นความหมายของข้อใด	?

	 ก.พระโสดาบัน	 ข.พระสกทาคามี	

	 ค.พระอนาคามี	 ง.พระอรหันต์

 เฉลย ข้อ ก.

3. ผู้ได้รับยกย่องว่าเลิศในทางนั้น	ๆ	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.อริยบุคคล	 ข.สาวก

	 ค.เอตทัคคะ		 ง.พหูสูต

 เฉลย ข้อ ค.

4. อญฺญาส	ิ ในค�าว่า	อญฺญาสิ วต โภ โกณฑญฺโญ	หมายความว่าอย่างไร	?

	 ก.ได้บรรลุแล้ว		 ข.ได้รู้แล้ว

	 ค.ได้เห็นแล้ว		 ง.ได้ปลงแล้ว

 เฉลย ข้อ ข.
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5. พระอัญญาโกณฑัญญะ	ได้รับยกย่องเป็นรัตตัญญู	 เพราะเหตุใด	?

	 ก.รู้ธรรมก่อนใคร		 ข.บวชก่อนใคร		

	 ค.มีประสบการณ์มาก		 ง.มีความรู้มาก

 เฉลย ข้อ ก.

6. ข้อใด	มิใช่หัวข้อธรรมในอนุปุพพีกถา	?

	 ก.ทาน		 ข.ศีล		

	 ค.ภาวนา		 ง.เนกขัมมะ

 เฉลย ข้อ ค.

7. พระสาวกที่ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก	ชื่อว่าอะไร	?

	 ก.อุรุเวลกัสสปะ		 ข.นทีกัสสปะ

	 ค.คยากัสสปะ		 ง.มหากัสสปะ

 เฉลย ข้อ ก.

8. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร	ณ	ที่ใด	?

	 ก.อุรุเวลาเสนานิคม		 ข.คยาสีสะ	

	 ค.เชตวัน		 ง.เวฬุวัน

 เฉลย ข้อ ข.

9. ใครเป็นก�าลังส�าคัญในการประกาศพระศาสนาที่แคว้นมคธ	?

	 ก.พระอัสสชิ		 ข.พระมหากัสสปะ

	 ค.พระสารีบุตร		 ง.พระอุรุเวลกัสสปะ

 เฉลย ข้อ ง.



225

10. ผู้มีอายุ	ท่านมีอินทรีย์ผ่องใส	บวชจ�าเพาะใคร	 เป็นค�าพูดของใคร	?

	 ก.อชิตมาณพ		 ข.ปุณณกมาณพ

	 ค.อุปติสสมาณพ		 ง.โกลิตมาณพ

 เฉลย ข้อ ค.

11. อุปติสสมาณพได้ดวงตาเห็นธรรม	 เพราะฟังธรรมจากใคร	?

	 ก.พระพุทธเจ้า		 ข.พระมหานามะ

	 ค.พระอัสสชิ		 ง.พระยส

 เฉลย ข้อ ค.

12. บ้านกัลลวาลมุตตคาม	 เป็นที่ส�าเร็จพระอรหันต์ของพระสาวกรูปใด	?

	 ก.พระสารีบุตร		 ข.พระโมคคัลลานะ	

	 ค.พระมหากัสสปะ	 ง.พระยส

 เฉลย ข้อ ข.

13. ข้อใด	ไม่ใช่ธุดงควัตรของพระมหากัสสปะ	?

	 ก.ถือผ้าบังสุกุล		 ข.เที่ยวบิณฑบาต		

	 ค.อยู่ป่า		 ง.อยู่ป่าช้า

 เฉลย ข้อ ง.

14. วรรณะทั้ง	๔	ย่อมเสมอกันด้วยกรรมคือการกระท�า	 ใครกล่าว	?

	 ก.พระมหากัสสปะ	 ข.พระมหากัจจายนะ	

	 ค.พระอานนท์	 ง.พระอนุรุทธะ

 เฉลย ข้อ ข.
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15. พระสาวกรูปใด	บรรลุพระอรหัตก่อนบวช	?

	 ก.พระอนุรุทธะ		 ข.พระมหากัสสปะ		

	 ค.พระมหากัจจายนะ	 ง.พระอานนท์

 เฉลย ข้อ ค.

16. พิจารณาเห็นโลกอย่างไร	มัจจุราชจึงจะไม่แลเห็น	ใครทูลถาม	?

	 ก.อชิตมาณพ		 ข.โมฆราชมาณพ

	 ค.ปิงคิยมาณพ		 ง.โธตกมาณพ

 เฉลย ข้อ ข.

17. พระสาวกรูปใด	ท�าให้พระสารีบุตรได้ชื่อว่า	 เป็นผู้มีความกตัญญู	?	

	 ก.พระราธะ		 ข.พระราหุล		

	 ค.พระรัฐบาล		 ง.พระจุนทะ

 เฉลย ข้อ ก.

18. เพราะเหตุใด	คนทั้งหลายจึงเรียกพระอุทายีว่า	กาฬุทายี	 ?

	 ก.เป็นโรค		 ข.มีผิวด�า		

	 ค.เรียกตามบิดา		 ง.เรียกตามโคตร

 เฉลย ข้อ ข.

19. พระสาวกรูปใด	บวชเพราะเคารพและเกรงใจพระพุทธเจ้า	?

	 ก.พระอนุรุทธะ		 ข.พระอานนท์

	 ค.พระนันทะ		 ง.พระวักกลิ

 เฉลย ข้อ ค.
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20. พระพุทธเจ้าแสดงโทษการพูดมุสาแก่ใคร	?

	 ก.พระนันทะ		 ข.พระราหุล		

	 ค.พระอานนท์		 ง.พระอุบาลี

 เฉลย ข้อ ข.

21. ราหุล	 เป็นพระนามที่ตั้งตามหลักใด	?

	 ก.มงคลนาม		 ข.พิธีขนานนาม

	 ค.ฤษีตั้งให้		 ง.ค�าอุทานของบิดา

 เฉลย ข้อ ง.

22. พระภัททิยะ	มักจะเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าอะไร	?

	 ก.ทุกข์หนอ	ๆ		 ข.ดีหนอ	ๆ		

	 ค.สุขหนอ	ๆ		 ง.วุ่นวายหนอ	ๆ

 เฉลย ข้อ ค.

23. พระสาวกรูปใด	รับปากพี่ชายว่าจะบวชเป็นตัวแทนตระกูล	?

	 ก.พระอานนท์		 ข.พระภัททิยะ		

	 ค.พระอนุรุทธะ		 ง.พระมหานามะ

 เฉลย ข้อ ค.

24. ข้อใด	มิใช่เอตทัคคะของพระอานนท์	?

	 ก.แสดงธรรมไพเราะ		 ข.มีสติ	

	 ค.พหูสูต		 ง.มีความเพียร

 เฉลย ข้อ ก.
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25. พระสาวกรูปใด	บรรลุพระอรหัตช้าเพราะมีกิจมาก	?

	 ก.พระสารีบุตร		 ข.พระอานนท์		

	 ค.พระโมคคัลลานะ		 ง.พระอนุรุทธะ

 เฉลย ข้อ ข.

26. พระสาวกรูปใด	บ�าเพ็ญเพียรอย่างหนัก	 เดินจงกรมจนเท้าแตก	?

	 ก.พระรัฐบา	 ข.พระโสณโกฬิวิสะ	

	 ค.พระวักกลิ		 ง.พระมหาปันถก

 เฉลย ข้อ ข.

27. พระรัฐบาลท�าอย่างไร	มาดารบิดาจึงอนุญาตให้บวช	?

	 ก.อดอาหาร		 ข.ให้เพื่อนมาขอ		

	 ค.ไม่ลุกจากที่นอน		 ง.เที่ยวเตร่ทุกวัน

 เฉลย ข้อ ก.

28. พระปิณโฑลภารทวาชะ	ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะด้านใด	?

	 ก.เป็นธรรมกถึก		 ข.บันลือสีหนาท

	 ค.มีเสียงไพเราะ		 ง.สอนภิกษุณี

 เฉลย ข้อ ข.

29. พระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งใคร	ให้ท�าหน้าที่จัดพระไปกิจนิมนต์	?

	 ก.พระมหาปันถก		 ข.พระอนุรุทธะ

	 ค.พระจุนทะ		 ง.พระอานนท์

 เฉลย ข้อ ก.
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30. อะไรเป็นเหตุให้พระโสณกุฏิกัณณะ	 เป็นสามเณรถึง	๓	ปี	?

	 ก.อายุยังไม่ครบ		 ข.มีภิกษุไม่ครบ

	 ค.ไม่มีผู้อนุญาต		 ง.ไม่มีอุปัชฌาย์

 เฉลย ข้อ ข. 

31. พระสาวกรูปใด	มีรูปสตรีตามหลังเพราะบาปกรรมในชาติก่อน	?

	 ก.พระโกณฑธาน		 ข.พระปิลินทวัจฉะ		

	 ค.พระพากุละ		 ง.พระสุภูติ

 เฉลย ข้อ ก.

32. พระสาวกรูปใด	มีอายุยืนเพราะอานิสงส์ถวายยาและเวจกุฎี	 ?

	 ก.พระสารีบุตร		 ข.พระมหากัสสปะ		

	 ค.พระพากุละ		 ง.พระวักกลิ

 เฉลย ข้อ ค.

33. พระวักกลิออกบวชเพราะมีอัธยาศัยอย่างไร	ในพระพุทธเจ้า	?

	 ก.หลงรูป		 ข.หลงเสียง		

	 ค.หลงธรรม		 ง.หลงคารม

 เฉลย ข้อ ก.

34. พระสาวกรูปใด	พูดจาไม่ไพเราะ	แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์	 ?

	 ก.พระปิลินทวัจฉะ		 ข.พระมหากัสสปะ	

	 ค.พระมหาปันถก		 ง.พระราธะ

 เฉลย ข้อ ก.
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35. ข้อใด	ไม่เกี่ยวข้องกับพระกุมารกัสสปะ	?

	 ก.บวชแต่เด็ก	 ข.พระราชาชุบเลี้ยง	

	 ค.แม่เป็นภิกษุณี		 ง.เป็นธรรมกถึก

 เฉลย ข้อ ง.

36. ใครตัดสินอธิกรณ์	 เรื่องภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสสปะ	?

	 ก.พระมหากัสสปะ		 ข.พระสารีบุตร

	 ค.พระอุบาลี		 ง.พระอานนท์

 เฉลย ข้อ ค.

37. พระสาวกรูปใด	ช�านาญในการระลึกรู้อดีตชาติ	 ?

	 ก.พระพากุละ		 ข.พระโสภิตะ

	 ค.พระรัฐบาล	 ง.พระโมคคัลลานะ

 เฉลย ข้อ ข.

38. พระมหากัปปินะ	ก่อนบวชมีฐานะเป็นอะไร	?

	 ก.ปุโรหิต		 ข.อ�ามาตย์		

	 ค.พ่อค้า		 ง.กษัตริย์

 เฉลย ข้อ ง.

39. พระสาวกรูปใด	อยู่ในครรภ์มารดาถึง	๗	ปี	๗	 เดือน	๗	วัน	?

	 ก.พระราหุล		 ข.พระสีวลี		

	 ค.พระพากุละ		 ง.พระกังขาเรวตะ

 เฉลย ข้อ ข.
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40. ใครบรรลุพระอรหัต	แต่ยังไม่ทันบวชก็นิพพาน	?

	 ก.พระมหากัจจายนะ		 ข.พระกังขาเรวตะ	

	 ค.พระพาหิยะ		 ง.พระสีวลี

 เฉลย ข้อ ค. 

ศาสนพิธี

41. แรม	๑	ค�่า	 เดือน	๘	ก�าหนดให้เป็นวันอะไร	?

	 ก.วันเข้าพรรษา		 ข.วันออกพรรษา		

	 ค.วันธรรมสวนะ		 ง.วันเทโวโรหณะ

 เฉลย ข้อ ก.

42. ข้อใด	 เป็นอานุภาพของพระปริตร	?

	 ก.ร�่ารวยเงินทอง		 ข.อายุยืน		

	 ค.ขจัดทุกข์ภัยโรค	 ง.เจริญด้วยยศศักดิ์

 เฉลย ข้อ ค.

43. ทักษิณานุประทาน	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ท�าบุญวันเกิด		 ข.ท�าบุญอายุ		

	 ค.ท�าบุญขึ้นบ้านใหม่		 ง.ท�าบุญให้ผู้ตาย

 เฉลย ข้อ ง.
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44. การท�าบุญสตมวาร	หมายถึงการท�าบุญครบวันตายกี่วัน	?

	 ก.๗	วัน		 ข.๕๐	วัน		

	 ค.๑๐๐	วัน		 ง.๓๖๕	วัน

 เฉลย ข้อ ค.

45. สวดมาติกาบังสุกุลในงานพระราชพิธี	 เรียกว่าอย่างไร	?

	 ก.สวดแจง		 ข.สดับปกรณ์		

	 ค.สวดมาติกา		 ง.สวดพระอภิธรรม

 เฉลย ข้อ ข.

46. เทศน์มหาชาติ	 เป็นการเทศน์ชาดกใด	?

	 ก.มโหสถ		 ข.สุวรรณสาม

	 ค.มหาเวสสันดร		 ง.มหาชนก

 เฉลย ข้อ ค.

47. การฟังเทศน์	จัดเป็นการบ�าเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.ทานมัย		 ข.สีลมัย		

	 ค.ธัมมัสสวนมัย		 ง.ธัมมเทสนามัย	

 เฉลย ข้อ ค.

48. ผ้าป่าในสมัยพุทธกาล	คือผ้าชนิดใด	?

	 ก.ผ้าวัสสิกสาฎก		 ข.ผ้าอาบน�้าฝน		

	 ค.ผ้าบังสุกุลจีวร		 ง.ผ้าอัจเจกจีวร

 เฉลย ข้อ ค.
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49. การทอดกฐิน	หมดเขตกลางเดือนใด	?

	 ก.เดือน	๑๑		 ข.เดือน	๑๒		

	 ค.เดือนอ้าย		 ง.เดือนยี่

 เฉลย ข้อ ข.

50. เวจกุฎี	หมายถึงสถานที่ใด	?

	 ก.ห้องนอน		 ข.ห้องรับแขก

	 ค.ห้องพยาบาล		 ง.ห้องสุขา

 เฉลย ข้อ ง.

*********
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เฉลยวิชำอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ค 11 ค 21 ง 31 ก 41 ก

2 ก 12 ข 22 ค 32 ค 42 ค

3 ค 13 ง 23 ค 33 ก 43 ง

4 ข 14 ข 24 ก 34 ก 44 ค

5 ก 15 ค 25 ข 35 ง 45 ข

6 ค 16 ข 26 ข 36 ค 46 ค

7 ก 17 ก 27 ก 37 ข 47 ค

8 ข 18 ข 28 ข 38 ง 48 ค

9 ง 19 ค 29 ก 39 ข 49 ข

10 ค 20 ข 30 ข 40 ค 50 ง
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ปัญหำและเฉลยวิชำอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. อุโบสถศีล	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.ศีล	๕		 ข.ศีล	๘		

	 ค.ศีล	๑๐	 ง.ศีล	๒๒๗

 เฉลย ข้อ ข.

2. กษัตริย์ที่ทูลให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอุโบสถศีล	มีนามว่าอะไร	?

	 ก.สุทโธทนะ		 ข.ปเสนทิโกศล	

	 ค.พิมพิสาร		 ง.อชาตศัตรู

 เฉลย ข้อ ค.

3. การรักษาอุโบสถศีล	 เริ่มต้นด้วยพิธีใด	?

	 ก.บูชาพระ		 ข.ประกาศอุโบสถ

	 ค.อาราธนาศีล		 ง.สมาทานศีล

 เฉลย ข้อ ก.

4. ขณะรักษาอุโบสถศีล	ควรปฏิบัติตนตามข้อใด	?

	 ก.ดูละคร		 ข.คุยโทรศัพท์	

	 ค.ฟังเพลง		 ง.ฟังเทศน์

 เฉลย ข้อ ง.
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5. ผู้นับถือพระพุทธศาสนา	ควรยึดสิ่งใดเป็นสรณะ	?

	 ก.พระคัมภีร์		 ข.พระสงฆ์

	 ค.พระไตรปิฎก		 ง.พระรัตนตรัย

 เฉลย ข้อ ง.

6. ค�าว่า	พุทฺธ�	สรณ�	คจฺฉามิ	 เป็นค�ากล่าวในขั้นตอนใด	?

	 ก.บูชาพระ		 ข.ประกาศอุโบสถ

	 ค.รับสรณคมน์		 ง.อาราธนาศีล

 เฉลย ข้อ ค.

7. ข้อใด	 เป็นกิจที่พึงปฏิบัติส�าหรับผู้รักษาอุโบสถศีล	?

	 ก.ดูดวง		 ข.สะเดาะเคราะห์		

	 ค.ต่อชะตา		 ง.สวดมนต์

 เฉลย ข้อ ง.

8. การรักษาอุโบสถศีลที่ได้รับอานิสงส์น้อย	 เพราะเหตุใด	?

	 ก.ไม่ตั้งใจรักษา		 ข.มีเวลาน้อย		

	 ค.ข้อปฏิบัติน้อย	 ง.ที่อยู่ไม่สะดวก	

 เฉลย ข้อ ก.

9. ข้อใด	 เป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์	?

	 ก.ดูหมิ่นพระ		 ข.ตัดเศียรพระ

	 ค.เข้ารีตศาสนาอื่น	 ง.เผาต�ารา

 เฉลย ข้อ ค.
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10. ข้อใด	จัดเป็นความเศร้าหมองของสรณคมน์	?

	 ก.ตาย		 ข.ห้ามท�าบุญ		

	 ค.ท�าร้ายพระศาสดา		 ง.นับถือศาสนาอื่น

 เฉลย ข้อ ข. 

11. การไม่เชื่อผลบุญบาป	 เป็นความเศร้าหมองของสรณคมน์ด้านใด	?

	 ก.ความไม่รู้	 	 ข.ความรู้ผิด		

	 ค.ความสงสัย		 ง.ความไม่เอื้อเฟื้อ

 เฉลย ข้อ ค.

12. ที่พึ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.พระรัตนตรัย		 ข.พระคัมภีร์		

	 ค.พระพุทธรูป		 ง.พระเจดีย์

 เฉลย ข้อ ก.

13. ค�าว่า	สังฆะ	ในประโยคว่า	สงฺฆ�	สรณ�	คจฺฉามิ	หมายถึงใคร	?

	 ก.อริยสงฆ์		 ข.สาวกสงฆ์		

	 ค.สมมติสงฆ์		 ง.ประธานสงฆ์

 เฉลย ข้อ ก.

14. ค�าว่า	 เอหิปสฺสิโก	กล่าวเพื่อสรรเสริญรัตนะใด	?

	 ก.พุทธรัตนะ		 ข.ธรรมรัตนะ

	 ค.สังฆรัตนะ		 ง.ไตรรัตน์

 เฉลย ข้อ ข.
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15. ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติอย่างไร	?

	 ก.ให้มีชื่อสียง		 ข.ให้คนยกย่อง

	 ค.ให้คนนับถือ		 ง.ไม่ให้ตกไปที่ชั่ว

 เฉลย ข้อ ง.

16. อุโบสถศีลใด	รักษาแล้วได้รับผลบุญน้อย	?

	 ก.โคปาลกอุโบสถ	 ข.ปฏิชาครอุโบสถ

	 ค.อริยอุโบสถ		 ง.ปกติอุโบสถ

 เฉลย ข้อ ก.

17. ค�าว่า	อิม�	อฏฐงฺคสมนฺนาคต�...	 เป็นค�าอะไร	?

	 ก.ค�าอาราธนา		 ข.รับศีล

	 ค.สมาทานอุโบสถ	 ง.บอกอานิสงส์

 เฉลย ข้อ ค.

18. การรักษาอุโบสถศีลในปัญจุโปสถชาดก	 เพื่ออะไร	?

	 ก.ข่มกิเลส		 ข.ได้ฌานสมาบัติ		

	 ค.รู้แจ้งมรรค		 ง.บรรลุพระอรหัต

 เฉลย ข้อ ก.

19. สิ่งส�าคัญสูงสุดในการรักษาอุโบสถศีล	ได้แก่ข้อใด	?

	 ก.อาหาร		 ข.สถานที่	 	

	 ค.เวลา		 ง.ความตั้งใจ

 เฉลย ข้อ ง.
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20. ข้อใด	ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาอุโบสถศีล	?

	 ก.บูชาพระ		 ข.ประกาศอุโบสถ		

	 ค.อาราธนาศีล		 ง.อาราธนาพระปริตร

 เฉลย ข้อ ง.

21. การรักษาอุโบสถนอกพุทธกาล	คือข้อใด	?

	 ก.รักษาศีล	๘		 ข.รับสรณคมน์

	 ค.สมาทานศีล		 ง.งดเว้นอาหาร

 เฉลย ข้อ ง.

22. องค์ที่ท�าให้อุโบสถศีลข้อปาณาติบาตขาด	คือข้อใด	?

	 ก.สัตว์มีชีวิต		 ข.รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

	 ค.จิตคิดจะฆ่า		 ง.สัตว์ตาย

 เฉลย ข้อ ง. 

23. ค�าว่า	วางท่อนไม้	 ในอุโบสถสูตร	หมายความว่าอย่างไร	?

	 ก.งดฆ่าสัตว์		 ข.งดลักทรัพย์

	 ค.งดจี้ปล้น		 ง.งดคบคนพาล

 เฉลย ข้อ ก.

24. อุโบสถศีลข้อใด	สอนให้เห็นความส�าคัญในชีวิตตนและคนอื่น	?

	 ก.ข้อ	๑		 ข.ข้อ	๒	

	 ค.ข้อ	๔	 ง.ข้อ	๖

 เฉลย ข้อ ก.
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25. ข้อใด	ไม่ใช่องค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน	?

	 ก.จิตคิดจะฆ่า		 ข.จิตคิดจะลัก		

	 ค.วัตถุมีเจ้าของ		 ง.พยายามลัก

 เฉลย ข้อ ก.

26. อุโบสถศีลข้อ	๒	บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร	?

	 ก.ไม่โหดร้าย		 ข.ไม่พูดเท็จ	

	 ค.ไม่เลี้ยงชีพทางผิด		 ง.ไม่ดูหมิ่นคู่ครอง

 เฉลย ข้อ ค.

27. อุโบสถศีลข้อใด	ป้องกันการล่วงละเมิดในทรัพย์สินของคนอื่น	?

	 ก.ข้อ	๒		 ข.ข้อ	๔		

	 ค.ข้อ	๖		 ง.ข้อ	๘

 เฉลย ข้อ ก.

28. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ	๓	ต้องงดเว้นเรื่องใด	?

	 ก.ฆ่าสัตว์		 ข.ลักทรัพย์

	 ค.เสพกาม		 ง.ดื่มสุรา

 เฉลย ข้อ ค.

29. องค์ที่ท�าให้อุโบสถศีลข้อ	๓	ขาด	คือข้อใด	?

	 ก.วัตถุที่พึงเสพ		 ข.จิตคิดจะเสพ

	 ค.พยายามเสพ		 ง.เกิดความยินดี

 เฉลย ข้อ ง.
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30. อุโบสถศีลข้อ	๔	ห้ามท�าเรื่องใด	?	

	 ก.ฆ่าสัตว์		 ข.ลักทรัพย์		

	 ค.พูดเท็จ		 ง.ขับร้อง

 เฉลย ข้อ ค. 

31. องค์ที่ท�าให้อุโบสถศีลข้อ	๔	ขาด	คือข้อใด	?

	 ก.เรื่องไม่จริง		 ข.คิดจะพูดให้ผิด

	 ค.พยายามพูด		 ง.คนอื่นเข้าใจ

 เฉลย ข้อ ง.

32. ถ้อยค�าที่ไม่ควรน�ามาพูดในขณะรักษาอุโบสถศีล	ได้แก่ข้อใด	?

	 ก.อนุโมทนากถา		 ข.ติรัจฉานกถา

	 ค.อนุปุพพีกถา		 ง.สีลกถา

 เฉลย ข้อ ข.

33. เครื่องดื่มชนิดใด	จัดเป็นสิ่งมึนเมาตามอุโบสถศีลข้อ	๕	?

	 ก.น�้าชา		 ข.กาแฟ		

	 ค.น�้ามะตูม		 ง.เมรัย

 เฉลย ข้อ ง.

34. องค์ที่ท�าให้อุโบสถศีลข้อ	๕	ขาด	คือข้อใด	?

	 ก.น�้าเมา		 ข.จิตคิดจะดื่ม		

	 ค.พยายามดื่ม	 ง.ดื่มให้ล่วงล�าคอ

 เฉลย ข้อ ง.
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35. สิ่งเป็นปฏิปักข์ต่ออุโบสถศีลข้อ	๕	คืออะไร	?

	 ก.น�้าหอม		 ข.สุราเมรัย		

	 ค.ดอกไม้		 ง.ที่นอนสูง

 เฉลย ข้อ ข.

36. อุโบสถศีลข้อใด	ขาดเพราะรับประทานอาหารในเวลาวิกาล	?	

	 ก.ข้อ	๓		 ข.ข้อ	๔		

	 ค.ข้อ	๕		 ง.ข้อ	๖

 เฉลย ข้อ ง.

37. ผู้รักษาอุโบสถศีล	ต้องรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด	?

	 ก.เที่ยงคืน		 ข.เที่ยงวัน		

	 ค.บ่ายโมง		 ง.ย�่าค�่า

 เฉลย ข้อ ข.

38. อุโบสถศีลข้อ	๖	บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด	?

	 ก.การกิน		 ข.	การแต่งตัว	

	 ค.การฟ้อนร�า		 ง.การขับร้อง

 เฉลย ข้อ ก.

39. ข้อใด	 เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อ	๖	?

	 ก.พยายามฆ่า		 ข.พยายามลัก		

	 ค.พยายามกลืนกิน		 ง.พยายามเสพ

 เฉลย ข้อ ค. 
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40. ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ	๗	ต้องงดเว้นอะไร	?

	 ก.อาหารค�่า		 ข.พูดค�าหยาบ

	 ค.ร้องเพลง		 ง.ดื่มน�้าเมา

 เฉลย ข้อ ค.

41. การละเล่น	มีฟ้อนร�าเป็นต้น	 เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด	?

	 ก.ข้อ	๕		 ข.ข้อ	๖		

	 ค.ข้อ	๗	 ง.ข้อ	๘

 เฉลย ข้อ ค.

42. ขณะรักษาอุโบสถศีล	ต้องละเว้นเครื่องไล้ทาชนิดใด	?

	 ก.ครีมทากันยุง		 ข.ครีมบ�ารุงผิว	

	 ค.ครีมแก้คัน	 ง.ครีมดับกลิ่นตัว

 เฉลย ข้อ ข.

43. อุโบสถศีลข้อ	๘	บัญญัติขึ้นเพื่อตัดความกังวลเรื่องใด	?.	

	 ก.การบริโภค		 ข.การนั่งนอน	

	 ค.การแต่งตัว		 ง.การสนทนา

 เฉลย ข้อ ข.

44. ที่นอนประเภทใด	อนุญาตส�าหรับผู้รักษาอุโบสถศีล	?

	 ก.ที่นอนยัดนุ่น		 ข.ที่นอนยัดส�าลี		

	 ค.ที่นอนวิจิตร		 ง.ที่นอนยัดใบไม้

 เฉลย ข้อ ง.
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45. อุโบสถประเภทใด	ถือเวลาเป็นเกณฑ์	?

	 ก.โคปาลกอุโบสถ	 ข.ปกติอุโบสถ

	 ค.นิคคัณฐอุโบสถ	 ง.อริยอุโบสถ

 เฉลย ข้อ ข. 

46. อุโบสถประเภทใด	มีวันรับ	วันรักษา	และวันส่ง	?

	 ก.โคปาลกอุโบสถ	 ข.ปกติอุโบสถ

	 ค.ปฏิชาครอุโบสถ	 ง.ปาฏิหาริยอุโบสถ

 เฉลย ข้อ ค.

47. อุโบสถชนิดใด	ไม่นับเข้าในค�าสอนของพระพุทธเจ้า	?

	 ก.โคปาลกอุโบสถ	 ข.ปกติอุโบสถ

	 ค.นิคคัณฐอุโบสถ	 ง.อริยอุโบสถ	

 เฉลย ข้อ ค.

48. ข้อใด	 เป็นคติภูมิของผู้รักษาอุโบสถศีล	?

	 ก.ทุคติภูมิ		 ข.สุคติภูมิ		

	 ค.นรกภูมิ		 ง.อบายภูมิ

 เฉลย ข้อ ข.  

49. การรักษาอุโบสถศีลมีอานิสงส์มาก	ขึ้นอยู่กับอะไร	?

	 ก.บุญบารมี		 ข.โชควาสนา		

	 ค.ชะตาชีวิต		 ง.ตั้งใจรักษา

 เฉลย ข้อ ง.
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50. อุโบสถศีล	 เป็นพื้นฐานให้ได้สมบัติสูงสุด	คือข้อใด	?

	 ก.มนุษย์สมบัติ	 ข.สวรรค์สมบัติ

	 ค.นิพพานสมบัติ	 ง.ทรัพย์สมบัติ

 เฉลย ข้อ ค.

*********
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เฉลยวิชำอุโบสถศีล ธรรมศึกษำชั้นโท

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ข 11 ค 21 ง 31 ง 41 ค

2 ก 12 ก 22 ง 32 ข 42 ข

3 ก 13 ก 23 ก 33 ง 43 ข

4 ง 14 ข 24 ก 34 ง 44 ง

5 ง 15 ง 25 ก 35 ข 45 ข

6 ค 16 ก 26 ค 36 ง 46 ค

7 ง 17 ค 27 ก 37 ข 47 ค

8 ก 18 ก 28 ค 38 ก 48 ข

9 ค 19 ง 29 ง 39 ค 49 ง

10 ข 20 ง 30 ค 40 ค 50 ค
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วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

  วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา  อวิวาทญฺจ เขมโต

  สมคฺคา สขิลา โหถ  เอสา พุทฺธานุสาสนี.

ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย	 และความไม่วิวาท
โดยความปลอดภัยแล้ว	 เป็นผู้พร้อมเพรียง	 มีความประนีประนอมกันเถิด.	 
นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี.

	 (พุทฺธ)		 	 	 	 	 ขุ.	จริยา.	๓๓/๕๙๕

----------------

แต่งอธิบายเป็นท�านองเทศนาโวหาร	 อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อย

กว่า	๓	ข้อ	และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย	ห้ามอ้างสุภาษิตซ�้าข้อกัน	

แต่จะซ�้าคัมภีร์ได้ไม่ห้าม	สุภาษิตที่อ้างมานั้น	ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่อง

กับกระทู้ตั้ง.

ชัน้นี	้ก�าหนดให้เขยีนลงในใบตอบ	ตัง้แต่	๔	หน้า	(เว้นบรรทดั)	ขึน้ไป

----------------

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
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ปัญหำและเฉลยวิชำธรรม ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำรที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. ค�าว่า	ผู้ข้องอยู่ในโลก	หมายถึงข้องอยู่ในสิ่งใด	?

	 ก.วัตถุกาม		 ข.วิมุตติ		

	 ค.วิสุทธิ		 ง.นิพพาน	

 เฉลย ข้อ ก.

2. ค�าว่า	คนเขลา	ในอุทเทสแห่งนิพพิทา	หมายถึงใคร	?	

	 ก.คนไร้ทรัพย์		 ข.คนไร้เมตตา

	 ค.คนไร้พวกพ้อง		 ง.คนไร้ปัญญา

 เฉลย ข้อ ง.

3. รู้โลกอย่างไร	จึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก	?

	 ก.รู้ตามเป็นจริง		 ข.รู้ตามต�ารา

	 ค.รู้ตามประเพณี		 ง.รู้ตามค�าท�านาย

 เฉลย ข้อ ก. 

4. โทษล้างผลาญความดี	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.มาร		 ข.วิราคะ		

	 ค.วิสุทธิ		 ง.วิมุตติ

 เฉลย ข้อ ก.
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5. ประพฤติเช่นใด	จึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร	?

	 ก.รักษาศีล		 ข.ส�ารวมจิต		

	 ค.ส�ารวมกาย		 ง.ส�ารวมวาจา

 เฉลย ข้อ ข.

6. ความหน่ายอะไรไม่จัดเป็นนิพพิทา	?

	 ก.บุญกุศล		 ข.เบญจขันธ์		

	 ค.สังขาร		 ง.ทุกข์

 เฉลย ข้อ ก.

7. ค�าว่า	สังขาร	ในปฏิปทาแห่งนิพพิทา	ได้แก่อะไร	?

	 ก.จิต		 ข.เบญจขันธ์

	 ค.อินทรีย์		 ง.อายตนะ

 เฉลย ข้อ ข. 

8. บุคคลไม่เห็นอนิจจลักษณะ	 เพราะอะไรปิดบัง	?

	 ก.สันตติ		 ข.อิริยาบถ		

	 ค.ฆนสัญญา		 ง.เวทนา

 เฉลย ข้อ ก.

9. บุคคลไม่เห็นทุกขลักษณะ	 เพราะอะไรปิดบัง	?	

	 ก.สันตติ		 ข.อิริยาบถ		

	 ค.ฆนสัญญา		 ง.โสมนัส

 เฉลย ข้อ ข.
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10. หนาว	ร้อน	หิว	กระหาย	จัดเป็นทุกข์อะไร	?	

	 ก.สภาวทุกข์		 ข.ปกิณณกทุกข์

	 ค.นิพัทธทุกข์		 ง.พยาธิทุกข์

 เฉลย ข้อ ค.

11. ข้อใด	จัดเป็นทุกข์ประจ�าสังขาร	?

	 ก.ชรา		 ข.พยาธิ		

	 ค.โสกะ		 ง.ปริเทวะ

 เฉลย ข้อ ก. 

12. ข้อใด	จัดเป็นทุกข์จร	?

	 ก.ความแก่		 ข.ความหิว		

	 ค.ความร้อนรุม		 ง.ความเศร้าโศก

 เฉลย ข้อ ง.

13. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ	 เพราะปราศจากทุกข์ใด	?

	 ก.สภาวทุกข์		 ข.ปกิณณกทุกข์	

	 ค.พยาธิทุกข์		 ง.สันตาปทุกข์

 เฉลย ข้อ ค.

14. ทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน	จัดเป็นทุกข์ประเภทใด	?

	 ก.สภาวทุกข์		 ข.ปกิณณกทุกข์	

	 ค.วิวาทมูลกทุกข์		 ง.สันตาปทุกข์

 เฉลย ข้อ ค.
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15. ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข	 เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไร	?

	 ก.พยาธิทุกข์		 ข.วิปากทุกข์		

	 ค.วิวาทมูลกทุกข์		 ง.สหคตทุกข์

 เฉลย ข้อ ง.

16. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร	ก�าหนดรู้ได้อย่างไร	?

	 ก.เป็นของเที่ยง		 ข.ไม่อยู่ในอ�านาจ

	 ค.อยู่คงที่	 	 ง.ไม่เปลี่ยนแปลง

 เฉลย ข้อ ข.

17. พิจารณาเห็นสังขารเป็นอนัตตาด้วยอะไร	จึงเป็นทางแห่งวิสุทธิ	 ?

	 ก.ฌาน		 ข.ศีล		

	 ค.สมาธิ		 ง.ปัญญา

 เฉลย ข้อ ง.

18. การเห็นสังขารเป็นอนัตตา	มีอะไรก�ากับไว้	จึงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิ	 ?

	 ก.ฌาน		 ข.สมาธิ		

	 ค.โยนิโสมนสิการ		 ง.นิพพิทาญาณ

 เฉลย ข้อ ค. 

19. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง	คืออะไร	?

	 ก.วิราคะ		 ข.วิรัติ		

	 ค.วิมุตติ		 ง.วิสุทธิ

 เฉลย ข้อ ก.
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20. ความเมาในค�าว่า	มทนิมฺมทโน	หมายถึงเมาอะไร	?	

	 ก.ยาบ้า		 ข.ลาภยศ		

	 ค.สุรา		 ง.กิเลส

 เฉลย ข้อ ข.

21. นิโรธ	ในไวพจน์แห่งวิราคะ	หมายถึงดับอะไร	?	

	 ก.ทุกข์		 ข.นิวรณ์		

	 ค.เวทนา		 ง.วิญญาณ

 เฉลย ข้อ ก.

22. วิมุตติคือความหลุดพ้นในข้อใด	 เป็นวิสัยของโลกิยชน	?

	 ก.วิกขัมภนวิมุตติ	 ข.สมุจเฉทวิมุตติ	

	 ค.ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ		 ง.นิสสรณวิมุตติ

 เฉลย ข้อ ก.

23. วิมุตติใด	 เป็นปฏิปทาของพระอรหันต์ผู้บ�าเพ็ญเฉพาะวิปัสสนา	?

	 ก.ตทังควิมุตติ		 ข.วิขัมภนวิมุตติ	

	 ค.เจโตวิมุตติ	 ง.ปัญญาวิมุตติ

 เฉลย ข้อ ง.

24. ในอุทเทสแห่งวิสุทธิ	ความหมดจดแห่งจิต	ย่อมมีได้ด้วยอะไร	?	

	 ก.ปัญญา		 ข.ฌาน		

	 ค.สมาบัติ		 ง.สมาธิ

 เฉลย ข้อ ก.  
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25. พิจารณาเห็นความเกิดดับแห่งสังขารว่าไม่เที่ยง	 เป็นญาณอะไร	?	

	 ก.อุทยัพพยญาณ		 ข.ภังคญาณ	

	 ค.อาทีนวญาณ	 ง.นิพพิทาญาณ

 เฉลย ข้อ ก. 

26. การเพ่งสังขารว่าแปรไปชั่วขณะ	 เป็นญาณอะไร	?

	 ก.อุทยัพพยญาณ		 ข.ภังคญาณ	

	 ค.อาทีนวญาญ	 ง.นิพพิทาญาณ

 เฉลย ข้อ ข.

27. ความวางเฉยในอะไร	จัดเป็นปฏิสังขารุเปกขาญาณ	?

	 ก.สังขาร		 ข.อารมณ์		

	 ค.บุญบาป		 ง.ทุกข์

 เฉลย ข้อ ก.

28. วิสุทธิที่ท�าให้ข้ามพ้นความสงสัย	 เรียกว่าอะไร	?	

	 ก.สีลวิสุทธิ		 	ข.จิตตวิสุทธิ		

	 ค.ทิฏฐิวิสุทธิ	 	ง.กังขาวิตรณวิสุทธิ

 เฉลย ข้อ ง. 

29. อริยมรรคใด	จัดเข้าในสีลวิสุทธิ	 ?

	 ก.สัมมาวาจา		 ข.สัมมาวายามะ	

	 ค.สัมมาสมาธิ		 ง.สัมมาสังกัปปะ

 เฉลย ข้อ ก.
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30. อริยมรรคใด	จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ	 ?

	 ก.สัมมาวาจา	 ข.สัมมาทิฏฐิ

	 ค.สัมมาสมาธิ	 ง.สัมมาสังกัปปะ

 เฉลย ข้อ ค.

31. อริยมรรคใด	จัดเข้าในทิฏฐิวิสุทธิ	 ?

	 ก.สัมมาสังกัปปะ	 ข.สัมมาวายามะ

	 ค.สัมมาสติ	 ง.สัมมาสมาธิ

 เฉลย ข้อ ก.

32. สุขอื่นจากความสงบไม่มี	 เป็นอุทเทสของอะไร	?

	 ก.นิพพิทา		 ข.วิราคะ		

	 ค.วิมุตติ		 ง.สันติ	

 เฉลย ข้อ ง.

33. ผู้มุ่งความสงบพึงละโลกามิส	อะไรเป็นโลกามิส	?

	 ก.กามคุณ	๕		 ข.ขันธ์	๕		

	 ค.นิวรณ์	๕		 ง.อินทรีย์	๕

 เฉลย ข้อ ก. 

34. บุคคลผู้เห็นภัยในความประมาท	ชื่อว่าปฏิบัติใกล้อะไร	?

	 ก.มนุษยโลก		 		 ข.เทวโลก		

	 ค.พรหมโลก		 ง.นิพพาน	

 เฉลย ข้อ ง.
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35. ค�าว่า	อุปาทิ	 ในสอุปาทิเสสนิพพาน	หมายถึงอะไร	?

	 ก.เบญจขันธ์		 ข.ตัณหา

	 ค.อุปาทาน		 ง.กิเลส

 เฉลย ข้อ ก.

36. ข้อใด	กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ถูกต้อง	?

	 ก.สิ้นกิเลส		 ข.สิ้นชีวิต		

	 ค.สิ้นกิเลสมีชีวิต		 ง.สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต

 เฉลย ข้อ ง.

37. ในทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า	อะไรเป็นสุขอย่างยิ่ง	?

	 ก.นิพพิทา		 ข.ฌาน		

	 ค.สมาบัติ		 ง.นิพพาน

 เฉลย ข้อ ง.

38. ข้อใด	ไม่ใช่ความหมายของนิพพาน	?

	 ก.ดับ		 ข.ร้อน		

	 ค.เย็น		 ง.หยุด

 เฉลย ข้อ ข.

39. ในการเจริญกัมมัฏฐาน	สิ่งที่ขวางกั้นจิตไม่ให้เกิดสมาธิ	คืออะไร	?

	 ก.นิวรณ์		 ข.อุปกิเลส		

	 ค.ปฏิฆะ		 ง.ตัณหา

 เฉลย ข้อ ก.
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40. หัวใจสมถกัมมัฏฐาน	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.เทวตานุสสติ		 ข.สีลานุสสติ

	 ค.จาคานุสสติ		 ง.กายคตาสติ

 เฉลย ข้อ ง.

41. กายคตาสติแก้นิวรณ์ข้อใดได้	 ?

	 ก.กามฉันท์		 ข.พยาบาท		

	 ค.ถีนมิทธะ		 ง.วิจิกิจฉา

 เฉลย ข้อ ก.

42. พรหมวิหารข้อใด	 เป็นหัวใจของสมถกัมมัฏฐาน	?

	 ก.เมตตา		 ข.กรุณา		

	 ค.มุทิตา		 ง.อุเบกขา

 เฉลย ข้อ ก. 

43. การเจริญเมตตากัมมัฏฐาน	ควรเริ่มต้นที่ใครก่อน	?

	 ก.บิดามารดา		 ข.ครูอาจารย์

	 ค.มิตรสหาย		 ง.ตนเอง	

 เฉลย ข้อ ง.

44. คนวิตกจริต	จะแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด	?

	 ก.เมตตา		 ข.กายคตาสติ		

	 ค.กสิณ		 ง.พุทธานุสสติ

 เฉลย ข้อ ค.
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45. จตุธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน	พิจารณาอะไรเป็นอารมณ์	?

	 ก.ธาตุ	๔		 ข.ขันธ์	๕		

	 ค.อายตนะ	๖		 ง.โพชฌงค์	๗

 เฉลย ข้อ ก.

46. คนสัทธาจริต	ควรเจริญกัมมัฏฐานใด	?

	 ก.พรหมวิหาร		 ข.กสิณ		

	 ค.อสุภะ		 ง.พุทธานุสสติ

 เฉลย ข้อ ง.

47. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 เป็นอุบายให้เกิดอะไร	?

	 ก.ปีติ		 ข.สุข		

	 ค.เอกัคคตา		 ง.ปัญญา

 เฉลย ข้อ ง.

48. ธรรมอันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนากัมมัฏฐาน	คืออะไร	?	

	 ก.สีลวิสุทธิ		 ข.ทิฏฐิวิสุทธิ		

	 ค.กังขาวิตรณวิสุทธิ		 ง.ญาณทัสสนวิสุทธิ

 เฉลย ข้อ ก.

49. วิสุทธิใด	จัดเป็นยอดของวิปัสสนาญาณ	?

	 ก.สีลวิสุทธิ		 ข.ทิฏฐิวิสุทธิ	

	 ค.กังขาวิตรณวิสุทธิ		 ง.ญาณทัสสนวิสุทธิ

 เฉลย ข้อ ง.
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50. ผลสูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน	คือข้อใด	?	

	 ก.เห็นไตรลักษณ์		 ข.เห็นไตรสิกขา	

	 ค.เห็นไตรภูมิ		 ง.เห็นไตรเพท

 เฉลย ข้อ ก.

*********
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เฉลยวิชำธรรม ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ก 11 ก 21 ก 31 ก 41 ก

2 ง 12 ง 22 ก 32 ง 42 ก

3 ก 13 ค 23 ง 33 ก 43 ง

4 ก 14 ค 24 ก 34 ง 44 ค

5 ข 15 ง 25 ก 35 ก 45 ก

6 ก 16 ข 26 ข 36 ง 46 ง

7 ข 17 ง 27 ก 37 ง 47 ง

8 ก 18 ค 28 ง 38 ข 48 ก

9 ข 19 ก 29 ก 39 ก 49 ง

10 ค 20 ข 30 ค 40 ง 50 ก
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ปัญหำและเฉลยวิชำพุทธำนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. ประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวก	คือข้อใด	?

	 ก.พุทธประวัติ		 ข.อนุพุทธประวัติ	

	 ค.เถรประวัติ	 ง.พุทธานุพุทธประวัติ

 เฉลย ข้อ ง.

2. ความเชื่อถือข้อใด	แสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีป	?

	 ก.โลกเที่ยง		 ข.โลกมีที่สุด		

	 ค.แบ่งชั้นวรรณะ		 ง.ตายแล้วเกิด

 เฉลย ข้อ ค.

3. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่แคว้นใหญ่	?

	 ก.๑๔	แคว้น		 ข.๑๕	แคว้น		

	 ค.๑๖	แคว้น		 ง.๑๗	แคว้น

 เฉลย ข้อ ค.

4. ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี	?

	 ก.พระนางมายา		 ข.พระนางพิมพา

	 ค.พระนางกัญจนา	 ง.พระนางอมิตา

 เฉลย ข้อ ก.
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5. เมื่ออสิตดาบสไหว้พระสิทธัตถกุมาร	ราชสกุลได้ท�าอย่างไร	?

	 ก.หมดศรัทธา		 ข.เกิดศรัทธา	

	 ค.มอบโอรสเป็นบริวาร		 ง.ยอมเป็นทาส

 เฉลย ข้อ ค.

6. พราหมณ์ชื่ออะไร	ท�านายเจ้าชายสิทธัตถะว่า	ต้องออกบวชแน่นอน	?

	 ก.รามะ		 ข.ยัญญะ		

	 ค.โกณฑัญญะ		 ง.สุทัตตะ

 เฉลย ข้อ ค.

7. เจ้าชายสิทธัตถะ	มีน้องชายร่วมพระราชบิดา	คือใคร	?

	 ก.พระอนุรุทธะ		 ข.พระภัททิยะ

	 ค.พระอานนท์		 ง.พระนันทะ

 เฉลย ข้อ ง.

8. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่	จึงบรรเทาความเมาในอะไรได้	 ?

	 ก.วัย		 ข.ความไม่มีโรค

	 ค.ชีวิต		 ง.ลาภยศ

 เฉลย ข้อ ก.

9. ในวันที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช	มีใครห้ามปราม	?

	 ก.พระราชบิดา		 ข.พระนางพิมพา

	 ค.นายฉันนะ		 ง.พญาวสวัตดีมาร

 เฉลย ข้อ ง.
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10. การบ�าเพ็ญทุกรกิริยาในวาระที่	๓	พระมหาบุรุษทรงท�าอย่างไร	?

	 ก.กดพระทนต์		 ข.กดพระตาลุ

	 ค.กลั้นลมหายใจ		 ง.อดพระกระยาหาร

 เฉลย ข้อ ง.

11. ข้อใด	ไม่ใช่ทศบารมีที่พระมหาบุรุษทรงใช้ผจญมาร	?

	 ก.ทาน		 ข.ศีล		

	 ค.สมาธิ		 ง.ปัญญา

 เฉลย ข้อ ค.

12. ญาณใด	 เป็นเหตุให้รู้การตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้	?

	 ก.จุตูปปาตญาณ		 ข.ทิพพจักขุ	

	 ค.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ		 ง.อาสวักขยญาณ

 เฉลย ข้อ ก.

13. ข้อใด	ไม่นับเข้าในสหชาตของพระพุทธเจ้า	?

	 ก.ม้ากัณฐกะ		 ข.ต้นโพธิ์

	 ค.ขุมทรัพย์ทั้ง	๔		 ง.นันทกุมาร

 เฉลย ข้อ ง.

14. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์	พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร	?

	 ก.พระสูตร		 ข.พระวินัย		

	 ค.พระอภิธรรม		 ง.เวไนยสัตว์

 เฉลย ข้อ ค.
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15. ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นราชายตนะทรงพบใคร	?

	 ก.พราหมณ์หุหุกชาติ		 ข.ตปุสสะภัลลิกะ	

	 ค.พระยามุจลินท์		 ง.ยสกุลบุตร

 เฉลย ข้อ ข.

16. ผู้ที่เข้าใจธรรมได้	 เมื่อผู้อื่นอธิบายความ	 เปรียบกับดอกบัวเหล่าใด	?

	 ก.บัวพ้นน�้า		 ข.บัวเสมอน�้า		

	 ค.บัวไม่พ้นน�้า		 ง.บัวในตม

 เฉลย ข้อ ข.

17. มัชฌิมาปฏิปทา	มีความหมายตรงกับข้อใด	?

	 ก.ทรมานตน		 ข.ทางสายกลาง

	 ค.ที่สุดโต่ง		 ง.ที่สุดแห่งทุกข์

 เฉลย ข้อ ข.

18. อนุปุพพีกถา	พระพุทธเจ้าตรัสพรรณนาเรื่องอะไรก่อน	?

	 ก.การรักษาศีล		 ข.การออกบวช

	 ค.การให้ทาน		 ง.สวรรค์

 เฉลย ข้อ ค.

19. โกลิตะท�ากติกากับใครว่า	ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจงบอกแก่กัน	?

	 ก.ยสกุลบุตร		 ข.อัสสชิ		

	 ค.คยากัสสปะ		 ง.อุปติสสะ

 เฉลย ข้อ ง.
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20. พระสาวกรูปใด	ได้ศิษย์ดีและเป็นก�าลังพระศาสนา	?

	 ก.พระอัสสชิ	 ข.พระยส		

	 ค.พระอานนท์		 ง.พระสารีบุตร

 เฉลย ข้อ ก.

21. เหตุใด	พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน	?

	 ก.ได้รับนิมนต์		 ข.เป็นทางผ่าน	

	 ค.เป็นเมืองเจริญ	 ง.มีเจ้าลัทธิอยู่มาก

 เฉลย ข้อ ง.

22. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรม	 เพราะฟังธรรมอะไร	?

	 ก.รตนสูตร		 ข.มหาสมยสูตร	

	 ค.ธชัคคสูตร	 ง.อนุปุพพีกถาและอริยสัจ

 เฉลย ข้อ ง. 

23. ข้อใด	 เรียกว่า	ปฏิปุจฉาพยากรณ์	?

	 ก.ถามทีละข้อ		 ข.ตอบทีละข้อ		

	 ค.ย้อนถามแล้วตอบ		 ง.ตอบทันที

 เฉลย ข้อ ค.

24. พระสาวกรูปใด	มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอด้วยพระพุทธเจ้า	?

	 ก.พระอนุรุทธะ		 ข.พระอานนท์		

	 ค.พระมหากัสสปะ		 ง.พระอุบาลี

 เฉลย ข้อ ค.
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25. ข้อใด	ไม่ใช่บุรพบิดรในการท�าปุพพเปตพลีของพราหมณ์	?

	 ก.บุตร		 ข.บิดา		

	 ค.ปู่	 	 ง.ทวด

 เฉลย ข้อ ก.

26. กษัตริย์ผู้ริเริ่มท�าปุพพเปตพลีในพระพุทธศาสนา	พระนามว่าอะไร	?

	 ก.ปเสนทิโกศล		 ข.พิมพิสาร

	 ค.อชาตศัตรู		 ง.สุทโธทนะ

 เฉลย ข้อ ข.

27. ใครประกาศว่า	การบูชาเพลิงที่ตนเคยประพฤติไม่มีแก่นสาร	?	

	 ก.พระมหากัสสปะ		 ข.พระยส	

	 ค.พระอุรุเวลกัสสปะ		 ง.พระนทีกัสสปะ

 เฉลย ข้อ ค.

28. พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า	อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก	?

	 ก.ลาภ		 ข.ยศ		

	 ค.สุข		 ง.ทุกข์

 เฉลย ข้อ ง.

29. อะไรเป็นอุปสรรคของพระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาในยุคแรก	?

	 ก.มีคนคัดค้าน		 ข.มีคนดูหมิ่น

	 ค.เดินทางล�าบาก		 ง.ให้บวชเองไม่ได้

 เฉลย ข้อ ง.
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30. บรรดามาณพ	๑๖	คน	ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน	?	

	 ก.อชิตมาณพ		 ข.ปิงคิยมาณพ

	 ค.อุทยมาณพ		 ง.โปสาลมาณพ

 เฉลย ข้อ ข.

31. พระสารีบุตรบรรลุพระอรหัตผลที่ไหน	?

	 ก.ถ�้าสุกรขาตา		 ข.ถ�้าสัตตบรรณ

	 ค.ภูเขาอิสิคิลิ		 ง.กัลลวาลมุตตคาม

 เฉลย ข้อ ก.

32. เหตุใด	พระศาสดารับสั่งภิกษุผู้จะจาริกให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน	?

	 ก.เรียนกัมมัฏฐาน		 ข.ให้สั่งสอน

	 ค.ส่งพระไปด้วย		 ง.ให้คาถากันภัย

 เฉลย ข้อ ข.

33. อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรม	ณ	สถานที่ใด	?

	 ก.เชตวัน		 ข.สีตวัน		

	 ค.เวฬุวัน		 ง.มิคทายวัน

 เฉลย ข้อ ข.

34. พระอานนท์บรรลุโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมจากใคร	?

	 ก.พระพุทธเจ้า		 ข.พระวัปปะ		

	 ค.พระปุณณมันตานีบุตร		 ง.พระอัสสชิ

 เฉลย ข้อ ค.
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35. ใครทูลขอว่า	กุลบุตรที่จะบวชต้องให้บิดามารดาอนุญาตก่อน	?

	 ก.พระเจ้าสุทโธทนะ		 ข.พระอานนท์		

	 ค.นางวิสาขา		 ง.อนาถปิณฑิกะ

 เฉลย ข้อ ก.

36. พระศาสดาเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์	ตามค�าทูลเชิญของใคร	?

	 ก.พระกาฬุทายี		 ข.พระอุบาลี

	 ค.พระอนุรุทธะ		 ง.พระอานนท์

 เฉลย ข้อ ก.

37. เจ้าศากยะให้อุบาลีช่างกัลบกบวชก่อน	 เพราะเหตุใด	?

	 ก.อายุมากกว่า		 ข.ท�ากติกากันไว้

	 ค.เพื่อละมานะ		 ง.บรรลุธรรมก่อน

 เฉลย ข้อ ค.

38. ค�าว่า	อรหันต์	 เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งไหน	?

	 ก.ก่อนพุทธกาล		 ข.สมัยพุทธกาล

	 ค.หลังพุทธกาล		 ง.ปฐมสังคายนา

 เฉลย ข้อ ก.

39. พระนางมหาปชาดีโคตมี	แสดงความตั้งใจจะบวชอย่างไร	?

	 ก.อดอาหาร		 ข.กลั้นลมหายใจ

	 ค.ตัดพระเกศา		 ง.ออกไปอยู่ป่า

 เฉลย ข้อ ค.
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40. ใครรับครุธรรม	๘	ประการ	 เป็นคนแรก	?

	 ก.พระนางปชาบดีโคตมี		 ข.นางเขมา	

	 ค.นางโรหิณี		 ง.นางปฏาจารา

 เฉลย ข้อ ก.

41. ภิกษุณีรูปใด	ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านพระวินัย	?

	 ก.เขมาเถรี		 ข.อุบลวรรณาเถรี	

	 ค.ปฏาจาราเถรี		 ง.รูปนันทาเถรี

 เฉลย ข้อ ค.

42. พระนางเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด	?

	 ก.มีปัญญามาก		 ข.มีฤทธิ์มาก	

	 ค.ช�านาญสมาบัติ		 ง.มีความเพียรมาก

 เฉลย ข้อ ก.

43. ดอกไม้ชนิดใด	ตกจากสวรรค์ในวันพระศาสดาปรินิพพาน	?

	 ก.ดอกปาริฉัตร	 ข.ดอกสาละ		

	 ค.ดอกบัวสวรรค์		 ง.ดอกมณฑารพ

 เฉลย ข้อ ง.

44. พระกายของพระตถาคตผ่องใสยิ่งนัก	ในกาลใด	?

	 ก.ประสูติ		 ข.ตรัสรู้	 	

	 ค.ปรินิพพาน	 ง.ตรัสรู้และปรินิพพาน

 เฉลย ข้อ ง. 
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45. ใครเป็นผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณ	?

	 ก.ตปุสสะ		 ข.ปุกกุสะ		

	 ค.ภัลลิกะ		 ง.จุนทกัมมารบุตร

 เฉลย ข้อ ข. 

46. ข้อใด	ไม่จัดเป็นถูปารหบุคคล	?

	 ก.พระพุทธเจ้า		 ข.พระอรหันต์	

	 ค.พระเจ้าจักรพรรดิ		 ง.พระอนาคามี

 เฉลย ข้อ ง.

47. ทูตที่มาขอแบ่งพระสารีริกธาตุครั้งแรก	มีกี่พระนคร	?

	 ก.๖	พระนคร	 ข.๗	พระนคร	

	 ค.๘	พระนคร	 ง.๙	พระนคร

 เฉลย ข้อ ข.

48. ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภกในคราวท�าสังคายนาครั้งแรก	?

	 ก.พระเจ้าอชาตศัตรู		 ข.พระเจ้าอโศก	

	 ค.มัลลกษัตริย์		 ง.เจ้าลิจฉวี

 เฉลย ข้อ ก.

49. การท�าสังคายนาครั้งที่	๒	ปรารภเรื่องอะไร	?

	 ก.วัตถุ	๑๐		 ข.เดียรถีย์ปลอมบวช	

	 ค.จารึกธรรม	 ง.จ้วงจาบธรรมวินัย

 เฉลย ข้อ ก.
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50. อันตรธานใด	 เป็นล�าดับสุดท้ายแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา	?

	 ก.ปริยัติ		 ข.ปฏิบัติ		

	 ค.ปฏิเวธ		 ง.ธาตุ

 เฉลย ข้อ ง.

*********
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เฉลยวิชพุทธำนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ง 11 ค 21 ง 31 ก 41 ค

2 ค 12 ก 22 ง 32 ก 42 ก

3 ค 13 ง 23 ค 33 ข 43 ง

4 ก 14 ค 24 ค 34 ค 44 ง

5 ค 15 ข 25 ก 35 ก 45 ข

6 ค 16 ข 26 ข 36 ก 46 ง

7 ง 17 ข 27 ค 37 ค 47 ข

8 ก 18 ค 28 ง 38 ก 48 ก

9 ง 19 ง 29 ง 39 ค 49 ก

10 ง 20 ก 30 ข 40 ก 50 ง
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ปัญหำและเฉลยวิชำกรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด	?	

	 ก.เทพเจ้า		 ข.ปาฏิหาริย์

	 ค.กรรม	 ง.ไสยศาสตร์

 เฉลย ข้อ ค.

2. การกระท�าทางกาย	 เรียกว่าอะไร	?	

	 ก.กายกรรม		 ข.วจีกรรม

	 ค.มโนกรรม	 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.

3. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดเหนี่ยวเป็นเหตุให้ท�ากรรม	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.เจตนา		 ข.เวทนา		

	 ค.อารมณ์	 ง.สังขาร

 เฉลย ข้อ ค. 

4. กรรมเป็นเหตุน�าสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติ	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.กรรมบถ		 ข.กรรมลิขิต

	 ค.กรรมวิบาก		 ง.กรรมกิเลส

 เฉลย ข้อ ก. 
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5. ข้อใด	ไม่ใช่อกุศลกรรมบถ	?	

	 ก.อพยาบาท		 ข.อทินนาทาน

	 ค.มุสาวาท		 ง.มิจฉาทิฏฐิ

 เฉลย ข้อ ก.

6. ข้อใด	 เป็นทั้งอกุศลกรรมบถและรากเหง้าของอกุศลอื่น	?

	 ก.ปาณาติบาต		 ข.พยาบาท

	 ค.อทินนาทาน		 ง.มุสาวาท

 เฉลย ข้อ ข.

7. ทรัพย์สมบัติ	จัดเป็นอารมณ์ของอกุศลกรรมบถใด	?

	 ก.ปาณาติบาต		 ข.อทินนาทาน

	 ค.มุสาวาท		 ง.มิจฉาทิฏฐิ

 เฉลย ข้อ ข.

8. ข้อใด	 เป็นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางมโนทวาร	?

	 ก.กาเมสุมิจฉาจาร		 ข.มุสาวาท

	 ค.ผรุสวาจา		 ง.พยาบาท

 เฉลย ข้อ ง.

9. ข้อใด	 เป็นองค์แห่งปาณาติบาต	?	

	 ก.ของมีเจ้าของ	 ข.สัตว์มีชีวิต		

	 ค.พยายามพูด		 ง.	 เรื่องไม่จริง

 เฉลย ข้อ ข.
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10. องค์แห่งปาณาติบาตที่ให้ส�าเร็จเป็นกรรมบถ	คือข้อใด	?

	 ก.สัตว์มีชีวิต		 ข.รู้ว่าสัตว์มีชีวิต	

	 ค.จิตคิดจะฆ่า		 ง.สัตว์ตาย

 เฉลย ข้อ ง.

11. ข้อใด	 เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางวจีทวาร	?

	 ก.ฆ่าตัวตาย		 ข.สั่งให้ฆ่า	

	 ค.ถูกยิงตาย		 ง.ลงมือฆ่า

 เฉลย ข้อ ข.

12. ข้อใด	 เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต	?

	 ก.สัตว์มีชีวิต		 ข.สัตว์ตาย		

	 ค.ทรัพย์สิน		 ง.เมรัย

 เฉลย ข้อ ก.

13. ข้อใด	 เป็นโทษของการท�าปาณาติบาต	?

	 ก.ยากจน	 ข.ถูกโรคเบียดเบียน	

	 ค.ถูกใส่ร้าย		 ง.ขาดคนนับถือ

 เฉลย ข้อ ข.

14. ปาณะ	ในค�าว่า	ปาณาติบาต	โดยปรมัตถ์ได้แก่อะไร	?

	 ก.วัตถุสิ่งของ		 ข.ร่างกาย		

	 ค.ชีวิตินทรีย์		 ง.อารมณ์

 เฉลย ข้อ ค.
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15. โลภะ	 เป็นสมุฏฐานให้เกิดอะไร	?

	 ก.ความรุนแรง		 ข.ความอยากได้		

	 ค.ความอาฆาต		 ง.ความงมงาย

 เฉลย ข้อ ข. 

16. ข้อใด	ไม่ใช่องค์แห่งอทินนาทาน	?	

	 ก.วัตถุมีเจ้าของ		 ข.ของส่วนตัว		

	 ค.รู้ว่ามีเจ้าของ		 ง.จิตคิดจะลัก

 เฉลย ข้อ ข.

17. ข้อใด	ไม่จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน	?

	 ก.วัตถุที่เขาทิ้ง		 ข.วัตถุที่เขาหวง	

	 ค.วัตถุมีเจ้าของ		 ง.วัตถุที่เขาไม่ให้

 เฉลย ข้อ ก.

18. ข้อใด	 เป็นผลของการท�าอทินนาทาน	?

	 ก.ขัดสน		 ข.ถูกใส่ความ		

	 ค.อายุสั้น		 ง.มีศัตรูคู่เวร

 เฉลย ข้อ ก.

19. กาเมสุมิจฉาจาร	 เกิดขึ้นทางทวารใด	?

	 ก.กายทวาร		 ข.วจีทวาร		

	 ค.มโนทวาร		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.
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20. ข้อใด	 เป็นผลของการท�ากาเมสุมิจฉาจาร	?

	 ก.ถูกกล่าวหา		 ข.อายุสั้น		

	 ค.ทรัพย์สูญหาย		 ง.หย่าร้าง

 เฉลย ข้อ ง.

21. องค์แห่งมุสาวาทที่ให้ส�าเร็จเป็นกรรมบถ	คือข้อใด	?

	 ก.เรื่องไม่จริง		 ข.คิดจะพูดให้ผิด		

	 ค.พยายามพูด		 ง.คนอื่นเข้าใจ

 เฉลย ข้อ ง.

22. ค�าพูดเช่นไร	 เรียกว่า	ปิสุณวาจา	?

	 ก.พูดเท็จ		 ข.พูดส่อเสียด		

	 ค.พูดค�าหยาบ		 ง.พูดเพ้อเจ้อ

 เฉลย ข้อ ข.

23. ค�าพูดมีเจตนาท�าลายคนอื่นให้แตกแยก	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.มุสาวาท		 ข.ปิสุณวาจา		

	 ค.ผรุสวาจา		 ง.สัมผัปปลาปะ

 เฉลย ข้อ ข.

24. ค�าพูดมีเจตนามุ่งท�าลายเผาผลาญใจคนฟัง	 เรียกว่าอะไร	?	

	 ก.มุสาวาท		 ข.ปิสุณวาจา		

	 ค.ผรุสวาจา		 ง.สัมผัปปลาปะ

 เฉลย ข้อ ค.
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25. ข้อใด	 เป็นกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางวจีทวาร	?

	 ก.กราบพระ		 ข.สวดมนต์		

	 ค.ฟังเทศน์		 ง.นั่งสมาธิ

 เฉลย ข้อ ข.

26. เจตนากล่าวถ้อยค�าอันหาประโยชน์มิได้	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.มุสาวาท		 ข.ปิสุณวาจา		

	 ค.ผรุสวาจา		 ง.สัมผัปปลาปะ

 เฉลย ข้อ ง.

27. พูดอย่างไร	จัดเป็นสัมผัปปลาปะ	?	

	 ก.พูดโกหก		 ข.พูดเพ้อเจ้อ		

	 ค.พูดส่อเสียด		 ง.พูดค�าหยาบ

 เฉลย ข้อ ข. 

28. เจตนาเป็นเหตุให้คนพูดเท็จ	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.มุสาวาท		 ข.ปิสุณวาจา		

	 ค.สัมผัปปลาปะ		 ง.ผรุสวาจา

 เฉลย ข้อ ก.

29. คิดอย่างไร	จัดเป็นพยาบาท	?

	 ก.คิดอยากได้		 ข.คิดจะฆ่า		

	 ค.คิดจองเวร		 ง.คิดจะลัก

 เฉลย ข้อ ค.
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30. ข้อใด	 เป็นมโนกรรมอย่างเดียว	?

	 ก.ปาณาติบาต		 ข.มิจฉาทิฏฐิ	

	 ค.อทินนาทาน		 ง.กาเมสุมิจฉาจาร

 เฉลย ข้อ ข.

31. สั่งให้เขาลักทรัพย์	 เป็นกายกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด	?

	 ก.กายทวาร		 ข.วจีทวาร		

	 ค.มโนทวาร		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ข.

32. การเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นน้อมมาเพื่อตน	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.อภิชฌา		 ข.พยาบาท		

	 ค.มิจฉาทิฏฐิ		 ง.อนภิชฌา

 เฉลย ข้อ ก.

33. ข้อใด	จัดเป็นวจีกรรม	?

	 ก.อภิชฌา		 ข.พยาบาท		

	 ค.มิจฉาทิฏฐิ		 ง.มุสาวาท

 เฉลย ข้อ ง.

34. อกุศลกรรมบถใด	 เกิดขึ้นด้วยอ�านาจความโลภ	?

	 ก.มุสาวาท		 ข.อภิชฌา		

	 ค.พยาบาท		 ง.มิจฉาทิฏฐิ

 เฉลย ข้อ ข.
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35. ข้อใด	 เป็นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใจ	?

	 ก.มิจฉาทิฏฐิ		 ข.อทินนาทาน

	 ค.ผรุสวาจา		 ง.ปิสุณวาจา

 เฉลย ข้อ ก.

36. ความเชื่อเรื่องใด	จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ	 ?

	 ก.ท�าดีได้ดี		 ข.ทานไม่มีผล

	 ค.ท�าชั่วได้ชั่ว		 ง.บุญมีผลดี

 เฉลย ข้อ ข.

37. ความเห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ	จัดเป็นทิฏฐิใด	?

	 ก.สัมมาทิฏฐิ		 ข.นัตถิกทิฏฐิ	

	 ค.อเหตุกทิฏฐิ		 ง.อกิริยทิฏฐิ

 เฉลย ข้อ ก.

38. เมื่อผู้ประพฤติกุศลกรรมบถตายลง	จะมีคติอย่างไร	?

	 ก.เข้าถึงทุคติ		 ข.เข้าถึงอบาย

	 ค.เข้าถึงสุคติ		 ง.เข้าถึงนรก

 เฉลย ข้อ ค.

39. วิถีทางของบุคคลผู้ประพฤติอกุศลกรรมบถ	ตรงกับข้อใด	?

	 ก.สวรรค์		 ข.พรหม		

	 ค.มนุษย์		 ง.อสุรกาย

 เฉลย ข้อ ง.
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40. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม	 เป็นกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใด	?

	 ก.กายทวาร		 ข.วจีทวาร	

	 ค.มโนทวาร		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.

41. การไม่เบียดเบียนกันในโลก	จัดเป็นอุปนิสัยใด	?

	 ก.สีลูปนิสัย		 ข.ทานูปนิสัย

	 ค.ภาวนูปนิสัย		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ก.

42. การไม่คิดอยากได้ในทางผิดศีลธรรม	 เรียกว่าอะไร	?

	 ก.อภิชฌา		 ข.อนภิชฌา		

	 ค.มิจฉาทิฏฐิ		 ง.สัมมาทิฏฐิ

 เฉลย ข้อ ข.

43. อพยาบาท	 เป็นเหตุงดเว้นอกุศลกรรมบถใด	?

	 ก.ปาณาติบาต		 ข.อทินนาทาน

	 ค.มุสาวาท		 ง.ปิสุณวาจา

 เฉลย ข้อ ก.

44. อโมหะ	 เป็นรากเหง้าของกุศลกรรมบถใด	?

	 ก.อนภิชฌา		 ข.อพยาบาท

	 ค.สัมมาทิฏฐิ		 ง.ถูกทุกข้อ

 เฉลย ข้อ ง.
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45. การพูดให้เกิดความสมานฉันท์	ตรงข้ามกับข้อใด	?

	 ก.มุสาวาท		 ข.ผรุสวาจา		

	 ค.ปิสุณวาจา		 ง.สัมผัปปลาปะ

 เฉลย ข้อ ค.

46. ค�าจริง	ค�าแท้	ค�ามีหลักฐาน	แก้อกุศลกรรมบถข้อใด	?

	 ก.ปาณาติบาต		 ข.อทินนาทาน		

	 ค.มุสาวาท		 ง.มิจฉาทิฏฐิ

 เฉลย ข้อ ค.

47. เว้นจากการพูดยุยงให้แตกแยกกัน	 เป็นกุศลกรรมบถข้อใด	?

	 ก.เว้นมุสาวาท		 ข.เว้นผรุสวาจา

	 ค.เว้นปิสุณวาจา		 ง.เว้นสัมผัปปลาปะ

 เฉลย ข้อ ค.

48. สัมมาทิฏฐิ	 โดยสภาวธรรม	ได้แก่อะไร	?

	 ก.อโลภะ		 ข.อโทสะ		

	 ค.อโมหะ		 ง.อนภิชฌา

 เฉลย ข้อ ค.

49. ข้อใด	 เป็นการท�าความดีทางกาย	?

	 ก.ไม่ลักขโมย		 ข.ไม่เห็นผิด

	 ค.ไม่ละโมบ		 ง.ไม่พยาบาท	

 เฉลย ข้อ ก.
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50. กุศลกรรมบถ	๑๐	ประการ	จัดเข้าในหลักธรรมใด	?

	 ก.ศีล		 ข.สมาธิ		

	 ค.ปัญญา		 ง.วิมุตติ

 เฉลย ข้อ ก.

*********
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เฉลยวิชำกรรมบถ ธรรมศึกษำชั้นเอก

สอบในสนำมหลวง 

วันอังคำร ที่ ๒๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖

1 ค 11 ข 21 ง 31 ข 41 ก

2 ก 12 ก 22 ข 32 ก 42 ข

3 ค 13 ข 23 ข 33 ง 43 ก

4 ก 14 ค 24 ค 34 ข 44 ง

5 ก 15 ข 25 ข 35 ก 45 ค

6 ข 16 ข 26 ง 36 ข 46 ค

7 ข 17 ก 27 ข 37 ก 47 ค

8 ง 18 ก 28 ก 38 ค 48 ค

9 ข 19 ก 29 ค 39 ง 49 ก

10 ง 20 ง 30 ข 40 ก 50 ก





ภำคผนวก





พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕
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พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

-----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกำลปัจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา	

พระราชบัญญัตินี้	 มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ�ากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๓๕	และมาตรา	๕๐	ของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	บญัญตัใิห้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	 ฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้	 โดย

ค�าแนะน�าและยินยอมของรัฐสภา	ดังต่อไปนี้

มาตรา	 ๑	 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติการศึกษา
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ภาคบังคับ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕”

มาตรา	 ๒	 พระราชบญัญตัน้ีิ	 ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา	 ๓	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓

มาตรา	 ๔	 ในพระราชบัญญัตินี้

“การศึกษาภาคบังคับ”	 หมายความว่า	 การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึง	 

ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย	 ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

“สถานศึกษา”	 หมายความว่า	 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

“ผู้ปกครอง”	 หมายความว่า	 บิดามารดา	 หรือบิดา	 หรือมารดา	 

ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองหรือผู้ปกครอง	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

และหมายรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจ�าหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน

“เด็ก”	 หมายความว่า	 เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่

สิบหก	 เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้า	 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

“คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการ 

เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”	 หมายความว่า	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด	
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“พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี”	 หมายความว่า	 รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา	 ๕	 ให้คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 แล้วแต่กรณี	 ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน 

ในสถานศึกษา	 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่มีอยู่ใน

เกณฑ์การศกึษาภาคบงัคบั	 โดยให้ปดิประกาศไว้	ณ	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

ส�านกังานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และสถานศกึษา	รวมทัง้ต้องแจ้งเป็นหนงัสอื

ให้ผูป้กครองของเดก็ทราบก่อนเดก็เข้าเรยีนในสถานศกึษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ปี

มาตรา	 ๖	 ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

เมือ่ผูป้กครองร้องขอ	 ให้สถานศกึษามอี�านาจผ่อนผนัให้เดก็เข้าเรยีนก่อน

หรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด

มาตรา	 	๗	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ใน

เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก	 หรือในเวลาท�าการของสถานที่นั้น	

เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก	 หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา

ตามมาตรา	๕	 ให้ด�าเนินการให้เด็กนั้นได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้น	แล้วรายงาน

ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แล้วแต่

กรณี	 ทราบ
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ในกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนตามวรรคหน่ึงได้	 ให้

พนักงานเจ้าหน้าทีร่ายงานให้คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อด�าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียน 

ในสถานศึกษา

มาตรา	 	๘	 	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจ�าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

บัตรประจ�าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ

ก�าหนด

มาตรา	 	๙	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่	 ให้ผู ้ซึ่ง 

เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา	 ๑๐	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา	 ๑๑	 	ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู ้ปกครอง	 มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนใน

สถานศกึษาอาศยัอยูด้่วย	 ต้องแจ้งส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 แล้วแต่กรณี	 ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่	 เว้นแต่

ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น

การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

มาตรา	 	๑๒	 ให้กระทรวงศึกษาธกิาร	คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และสถานศึกษา	 จัดการศึกษาเป็นพิเศษส�าหรับเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์	 สังคม	 การสื่อสาร
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และการเรียนรู้	 หรือมีร่างกายพิการ	 หรือทุพพลภาพ	 หรือเด็กซึ่งไม่สามารถ 

พ่ึงตนเองได้	 หรือไม่มีผู้ดูแล	 หรือด้อยโอกาส	 หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม	 รวมทั้งการได้รับ

สิ่งอ�านวยความสะดวก	 สื่อ	 บริการ	 และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจ�าเป็น	

เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

มาตรา	 ๑๓	 ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖	 ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา	 ๑๔	 ผูใ้ดไม่อ�านวยความสะดวกแก่พนกังานเจ้าหน้าทีต่ามมาตรา	

๙	 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา	 ๑๕	 ผู้ใดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร	 กระท�าด้วยประการ

ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้	 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	

มาตรา	 ๑๖	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๑๑	 หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ	

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	

มาตรา	 ๑๗	 ให้ระหว่างทีย่งัไม่มคีณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	ให้

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 ท�าหน้าที่แทนคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	

มาตรา	 ๑๘	 ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา	 ให้

คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 คณะกรรมการการประถมศึกษา

อ�าเภอ	หรอืคณะกรรมการการประถมศกึษาก่ิงอ�าเภอ	แล้วแต่กรณ	ีท�าหน้าทีแ่ทน
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คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	และให้ส�านกังานการประถมศกึษากรงุเทพมหานคร	

ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอ	 หรือส�านักงานการประถมศึกษากิ่งอ�าเภอ	

แล้วแต่กรณี	 ท�าหน้าที่แทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

มาตรา	 ๑๙	 ให้บรรดากฎกระทรวง	 ประกาศ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	

และค�าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ซ่ึงใช้บังคับ 

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ยังคงให้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้	

มาตรา	 	๒๐	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	 กับมีอ�านาจออก

ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

ประกาศนั้น	 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ให้ใช้บังคับได้

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	พันต�ารวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร

	 นายกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี	 คือ	 โดยที่กฎหมายว่า

ด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก�าหนดให้บิดามารดา	 หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตร

หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจ�านวนเก้าปี	 โดยให้เด็ก 

ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก	

เว้นแต่จะสอบได้ช้ันปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ	 จึงสมควรปรับปรุงกฎหมาย 

ว่าด้วยการประถมศึกษา	 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว	 จึง

จ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้





บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำร

จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยสถำบันพระพุทธศำสนำ

พ.ศ. ๒๕๔๘
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล

ประกอบกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โดยสถำบันพระพุทธศำสนำ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-------------------

หลักการ

ก�าหนดให้สถาบนัพระพทุธศาสนามสีทิธจิดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีน	

ส�านักศาสนศึกษา	 และส�านักเรียน

เหตุผล 

โดยทีม่าตรา	๑๒	แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

บัญญัติให้สถาบันศาสนามีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง	 ซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนาถือเป็นสถาบันศาสนา	 ดังนั้น	 เพื่อให้

สถาบันพระพุทธศาสนาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบาย

การจดัการศกึษาของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและมหาเถรสมาคม

ได้	 โดยรัฐจะส่งเสริมและสนันสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันพระพุทธศาสนา	

เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุและสามเณรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับ

การศึกษาในรูปแบบอื่น	 จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้





กฎกระทรวง
ว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

โดยสถำบันพระพุทธศำสนำ
พ.ศ. ๒๕๔๘
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กฎกระทรวง

ว่ำด้วยสิทธิในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โดยสถำบันพระพุทธศำสนำ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 พ.ศ. ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และมาตรา	 ๑๒	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับ 

มาตรา	๕๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท�าได้	 โดยอาศัย

อ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก 

กฎกระทรวงไว้	 ดังต่อไปนี้	

ข้อ	 ๑	 	ในกฎกระทรวงนี้	

“โรงเรยีน”	หมายความว่า	สถานศกึษาทีวั่ดจัดการศกึษาพระปรยิตัธิรรม	

แผนกสามัญศึกษา	
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“ส�านักศาสนศึกษา”	 หมายความว่า	 สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษา

พระปริยัติธรรม	 แผนกธรรมหรือพระปริยัติธรรม	 แผนกบาลี	 ตามที่

มหาเถรสมาคมประกาศก�าหนด	

“ส�านักเรียน”	หมายความว่า	สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม	

แผนกธรรม	 หรือพระปริยัติธรรม	 แผนกบาลี	 ซึ่งเป็นส�านักเรียนในเขต

กรงุเทพมหานครและส�านกัเรยีนคณะจงัหวัด	ตามทีม่หาเถรสมาคมประกาศก�าหนด	

ข้อ	 ๒	 ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก ่

พระภิกษุและสามเณรในโรงเรียน	 ส�านักศาสนศึกษา	 และส�านักเรียน	

การจัดตั้ง	 ยุบ	 รวม	 เลิกและการด�าเนินการของโรงเรียน	 ส�านัก

ศาสนศกึษา	หรอืส�านกัเรยีน	 ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีม่หาเถรสมาคม

ประกาศก�าหนด	

ข้อ	 ๓	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา	 

แบ่งเป็นระดับดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 การศึกษาพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 เป็นการ

ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

	 (๒)	การศึกษาพระปริยัติธรรม	 แผนกธรรม	 และการศึกษา

พระปริยัติธรรม	 แผนกบาลี	 ที่ได้จัดให้แก่พระภิกษุและสามเณรซ่ึงมีพื้นความรู้ 

ไม่ต�า่กว่าระดบัประถมศกึษาปีทีห่กหรือเทยีบเท่า	 และได้ศกึษา	 วชิาสามญัเพิม่เตมิ

ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดโดยค�าแนะน�า

ของมหาเถรสมาคม	 ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แบ่งเป็นระดับ	 ดังต่อไปนี้	
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	 	 (ก)	 การศึกษาพระปริยัติธรรม	 แผนกธรรม	 เป็นการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

	 	 (ข)	การศึกษาพระปริยัติธรรม	แผนกบาลี	ชั้นเปรียญธรรม	

๓	ประโยค	 เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

ข้อ	 ๔	 ให้โรงเรียน	 ส�านักศาสนศึกษา	 และส�านักเรียน	 ได้รับการ

สนับสนุนในด้านวิชาการและเงินอุดหนุนจากรัฐส�าหรับการจัดการศึกษา	

ข้อ	 ๕	 ให้ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ	ส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่	 โรงเรียน	 ส�านัก 

ศาสนศึกษา	 หรือส�านักเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และให้ 

ข้อเสนอแนะการจดัการศึกษาพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	พระปริยัติธรรม	

แผนกธรรม	 และพระปริยัติธรรม	 แผนกบาลี	

ข้อ	 ๖	 ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน	 คณะกรรมการส�านักศาสนศึกษา	

และคณะกรรมการส�านักเรียน	 ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน	

ส�านักศาสนศึกษา	 และส�านักเรียน	 แล้วแต่กรณี	 ให้สอดคล้องกับนโยบายการ

จัดการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมหาเถรสมาคม	

รวมท้ังส่งเสรมิ	และสนบัสนนุระบบการประกนัคณุภาพภายใน	 เพือ่พฒันาคณุภาพ

และมาตรฐานการศึกษา	

องค์ประกอบ	 จ�านวน	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 วิธีการได้มา	 วาระการ

ด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่ง	ตลอดจนการประชมุและการด�าเนนิงานของ

คณะกรรมการโรงเรียน	 คณะกรรมการส�านักศาสนศึกษา	 และคณะกรรมการ
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ส�านักเรียน	 ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาเถรสมาคมก�าหนด	

ให้ไว้	 ณ	 วันที่	 ๒๐	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘

 อดิศัย	 โพธารามิก
	 (นายอดิศัย	 โพธารามิก)

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



พระรำชบัญญัติ
ก�ำหนดวิทยฐำนะ

ผู้ส�ำเร็จวิชำกำรพระพุทธศำสนำ
(ฉบับที่ ๑)

พ.ศ. ๒๕๒๗
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พระราชบัญญัติ

ก�ำหนดวิทยฐำนะผู้ส�ำเร็จวิชำกำรพระพุทธศำสนำ 

(ฉบับที่ ๑) 

พ.ศ.	๒๕๒๗ 

---------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกำลปัจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ	 ให้ประกาศว่า	

โดยทีเ่ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดวทิยฐานะผูส้�าเรจ็วชิาการ

พระพุทธศาสนา	

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�า

และยินยอมของรัฐสภา	 ดังต่อไปนี้	

มาตรา	 ๑	 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกว่า	“พระราชบญัญตักิ�าหนดวทิยฐานะ

ผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗”
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มาตรา	 ๒	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	 เป็นต้นไป	

มาตรา	 	๓	 	 วิชาการพระพุทธศาสนา	 หมายความว่า	 วิชาการซึ่งจัด

ให้พระภิกษุสามเณรศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง	 ดังต่อไปนี้	

(๑)	หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง	

(๒)	หลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตของสภาการศึกษา	  

	 	 มหามกุฏราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

(๓)	หลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตของมหาจุฬาลงกรณ- 

	 	 ราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	

มาตรา	 	๔	 	 ให้ผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	

(๑)	 ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง		

	 เปรียญธรรมเก้าประโยค	มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี	เรียกว่า	 

	 “เปรียญธรรมเก้าประโยค”	ใช้อักษรย่อว่า	“ป.ธ.๙”	

(๒)	ตามหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตจากสภาการ		 	

	 ศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	มี			

วิทยฐานะชั้นปริญญาตรี	 เรียกว่า	“ศาสนศาสตรบัณฑิต”			ใช้อกัษรย่อ

ว่า	“ศน.บ.”	

(๓)	 ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬา		 	

	 ลงกรณราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	มีวิทยฐานะ		

	 ชั้นปริญญาตรี	 เรียกว่า	 “พุทธศาสตรบัณฑิต”	 ใช้อักษรย่อ	 

	 “พธ.บ.”	
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มาตรา	 	๕	 	นอกจากปริญญาตามมาตรา	 ๔	 พระภิกษุสามเณรซึ่งได้

ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาอาจได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ตามหลักสูตร

ที่คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ความเห็นชอบ	

มาตรา	 ๖	 ให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์คณะหนึ่ง

ประกอบด้วยสมเดจ็พระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการ	แม่กองบาลีสนามหลวง	

แม่กองธรรมสนามหลวง	 นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย	 สภานายก

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	ประธานกรรมการสภาการศกึษามหามกฏุราชวทิยาลยั	

อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ปลัดทบวง

มหาวทิยาลยั	 อธบิดีกรมการฝึกหัดครู	 อธิบดีกรมการศาสนา	อธบิดกีรมการศกึษา

นอกโรงเรียน	 อธิบดีกรมวิชาการ	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

เป็นกรรมการ	 กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคน	 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช

ทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	

ให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็น

รองประธานกรรมการ	

ให้อธิบดกีรมการศาสนาเป็นเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาของคณะสงฆ์	

และให้กรมการศาสนาท�าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์	

มาตรา	 ๗	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุอิยูใ่นต�าแหน่งคราวละสองปี	กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้แต่งตั้งอีกได้

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นใน

ระหว่างวันที่กรรมการซึ่งทรงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	 ให้ผู้ซึ่งได้รับ
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แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการเพิม่ขึน้อยูใ่นต�าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่

ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว	

มาตรา	 ๘	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระมาตรา	๗	กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ	

(๑)	ตาย	

(๒)	ลาออก	หรือ	

(๓)	สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก	

ในกรณทีีก่รรมการผู้ทรงคุณวุฒพ้ินจากต�าแหน่งก่อนวาระ	สมเดจ็พระสงัฆราช 

อาจทรงแต่งตัง้ผูอ้ืน่เป็นกรรมการแทนโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้	และ

ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน	

มาตรา	 	๙	 	 การประชุมของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์	

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่ด�ารง

ต�าแหน่งอยู่ในขณะนั้น	 จึงจะเป็นองค์ประชุม	

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุม	 ให้รองประธาน

กรรมการเปน็ประธานในทีป่ระชมุ	 ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ไม่มาประชุม	 หรือไม่อยู่ในที่ประชุม	 ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็น

รองประธานในที่ประชุม	

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก	 กรรมการผู้หน่ึงมี

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	
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มาตรา	 	๑๐	 	คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์มีอ�านาจหน้าที ่

ดังต่อไปนี้	

(๑)	 ก�าหนดนโยบายและแผนการจดัการศกึษาวชิาการ	พระพทุธศาสนา 

	 ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น	

(๒)	ก�าหนดมาตรฐานและให้ความเห็นชอบหลักสูตร	 วิชาการ 

	 พระพุทธศาสนา	

(๓)	 ก�าหนดพื้นความรู้	 คุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา	 

	 ระยะเวลาการศกึษา	การสอบ	และเงือ่นไขในการรบั	ปรญิญา 

	 หรือประกาศนียบัตร	

(๔)	 ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา	 ให้มี 

	 การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลัก	 และป้องกันมิให้มีการ 

	 เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้ผิดไปจากบาลีในพระไตรปิฎก	

(๕)	วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการด�าเนินกิจการที่ขัดต่อ 

	 พระธรรมวินัยหรือขัดต่อกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 

	 หรือค�าสั่งของสถานศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาตาม 

	 พระราชบัญญัติน้ี	

(๖)	 วางระเบียบ	 และออกข้อบังคับหรือค�าสั่งเพ่ือปฏิบัติการ 

	 ตามพระราชบัญญัตินี้	

มาตรา	 ๑๑	 ผู้ใดไม่มีสิทธิใช้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร	 หรือ

อกัษรย่อปรญิญาตามพระราชบญัญตันิี	้ กระท�าการเพือ่ให้บคุคลอืน่เชือ่วา่ตนมสีทิธิ
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ดงักล่าว	 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหกเดอืน	หรอืปรบัไม่เกนิหนึง่หมืน่บาท	หรอื

ทั้งจ�าทั้งปรับ	

มาตรา	 ๑๒	 ให้ผู ้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร 

พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง	 เปรียญธรรมเก้าประโยค	

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย	 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 หรือปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ	 มี

วิทยฐานะชั้นปริญญาตรีตามมาตรา	 ๔	

มาตรา	 	๑๓	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	พลเอก	ประจวบ	สุนทรางกูร

	 รองนายกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ:- 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้	 โดยมีพระภิกษุสามเณร 

ซึ่งได้ศึกษาและสอบไล่ได้เปรียญเก้าประโยคตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์	 ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต

ตามหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	 หรือปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรปริญญา 

พทุธศาสตรบณัฑติของมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์	 มคีวามรู้	

ความสามารถและประสบการณ์เทียบชั้นบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายอาณาจักร	 สมควรก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทั้งสามนี้ 

ให้สูงเท่ากับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฝ่ายอาณาจักร	 จึงจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัตินี้





พระรำชบัญญัติ

ก�ำหนดวิทยฐำนะผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำวิชำกำรพระพุทธศำสนำ 

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๐
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พระราชบัญญัติ

ก�ำหนดวิทยฐำนะผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำวิชำกำรพระพุทธศำสนำ 

(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

-------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกำลปัจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรามหาภมูพิลอดลุยเดช	มพีระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ	 ให้ประกาศว่า	

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดวิทยฐานะ 

ผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�า

และยินยอมของรัฐสภา	 ดังต่อไปนี้	

มาตรา	 	๑	 	 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกว่า	“พระราชบญัญตักิ�าหนดวทิยฐานะ

ผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐”	
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มาตรา	 	๒	 	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	 เป็นต้นไป	

มาตรา	 	๓	 	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 และให้ใช ้

ความต่อไปนี้แทน	

“มาตรา	๓	 	 วิชาการพระพุทธศาสนา	 หมายความว่า	 วิชาการ

ซึ่งจัดให้พระภิกษุสามเณรศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และแผนกบาลีสนามหลวง”	

“มาตรา	๔	 	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 และให้ใช ้

ความต่อไปนี้แทน	

“มาตรา	๔	 	 ให้ผู ้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตร 

พระปริยัติธรรม	 แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง	 เปรียญธรรมเก้าประโยค	

มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี	 เรียกว่า	 “เปรียญธรรมเก้าประโยค”	 ใช้อักษรย่อ	

“ป.ธ.๙”	

มาตรา	 	๕	 	 ให้ยกเลิกมาตรา	 ๖	 แห่งพระราชบัญญัติก�าหนด

วิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน	

“มาตรา	๖	 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์คณะหนึ่ง	
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ประกอบด้วยสมเดจ็พระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการ	แม่กองบาลีสนามหลวง	

แม่กองธรรมสนามหลวง	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ปลัดทบวง

มหาวิทยาลัย	 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ	 อธิบดีกรมการศาสนา	 อธิบดี 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน	 อธิบดีกรมวิชาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งสมเด็จพระสังฆราช 

ทรงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเป็นกรรมการ	

ให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์เลือกกรรมการผู้หนึ่งเป็น 

รองประธานกรรมการ	

ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆ	์

และให้กรมการศาสนาท�า	 หน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์	

 

	ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

	 พลเอก	ชวลิต	ยงใจยุทธ

	 รองนายกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ:- 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้	 คือ	 เนื่องจากได้มีการตรา

พระราชบัญญัติจัดตั้ง	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและพระราชบัญญัติจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เพื่อด�าเนินงานด้านการศึกษาวิชาการ

พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิตและพุทธศาสตรบัณฑิต

ข้ึนโดยเฉพาะแล้ว	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติใน 

พระราชบัญญัติก�าหนดวิทยฐานะผู้ส�าเร็จวิชาพระพุทธศาสนา	 พ.ศ.	๒๕๒๗	 ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาศาสน- 

ศาสตรบัณฑิต	 และพุทธศาสตรบัณฑิตตลอดจนองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ศกึษาของคณะสงฆ์	 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการในการจดัตัง้มหาวิทยาลัย

ดังกล่าวจึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ประวัตินักธรรม
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ประวัตินักธรรม

การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม	หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	นกัธรรม	เกดิขึน้	

ตามพระด�าริของ	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 เป็น 

การศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย	 เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นก�าลังส�าคัญของ

พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง	 อันจะเป็น 

พื้นฐานน�าไปสู่สัมมาปฏิบัติ	ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป

การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา	นิยมศึกษาเป็น

ภาษาบาลี	 ที่เรียกว่า	 การศึกษาพระปริยัติธรรม	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากส�าหรับ

ภิกษุสามเณรทั่วไป	จึงปรากฏว่า	ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่ว

ถงึมจี�านวนน้อย	เป็นเหตใุห้สงัฆมณฑลขาดแคลนภกิษผุูม้คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะ

ช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา	 การปกครอง	 และการแนะน�า 

สั่งสอนประชาชน	 ดังนั้น	 สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส 

จึงได้ทรงพระด�าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึน	 ส�าหรับสอนภิกษุ

สามเณรวดับวรนเิวศวหิารเป็นครัง้แรก	นบัแต่ทรงรบัหน้าทีป่กครองวดับวรนเิวศวหิาร	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๕	เป็นต้นมา	โดยทรงก�าหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณร

ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา	ทั้งด้านหลักธรรม	พุทธประวัติ	และพระวินัย	ตลอดถึง 

หัดแต่งแก้กระทู้ธรรม	
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เมื่อทรงเห็นว่า	 การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล	

ท�าให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น	 เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก	 จึงทรงด�าริที่จะ

ขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรท่ัวไปด้วย	 ประกอบกับใน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๘	

ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร	 ซึ่งภิกษุทั้งหมดจะได้รับการ 

ยกเว้น	 ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผู้รู้ธรรม	 ทางราชการได้ขอให้

คณะสงฆ์ช่วยก�าหนดเกณฑ์ของสามเณรผู้รู ้ธรรม	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	จึงทรงก�าหนดหลักสูตร	องค์สำมเณรรู้ธรรม	ขึ้น	ต่อ

มาได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น	 “องค์นักธรรม”	 ส�าหรับ

ภิกษุสามเณรชั้นนวกะ	 (คือผู้บวชใหม่)	 ทั่วไป	 ได้รับพระบรมราชานุมัติ	 เมื่อวัน

ที่	๒๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๕๔	และโปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้ง

แรกในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน	 โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร	 วัดมหาธาตุ	 และ 

วดัเบญจมบพติร	เป็นสถานทีส่อบ	การสอบครัง้แรกนี	้ม	ี๓	วชิา	คอื	ธรรมวภิาคใน

นวโกวาท	 แต่งความแก้กระทู้ธรรม	 และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานใน 

อรรถกถาธรรมบท	

พ.ศ.	 ๒๔๕๕	 ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมให้เหมาะสมส�าหรับ

ภิกษุสามเณรทั่วไปจะเรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น	โดยแบ่งหลักสูตรเป็น	๒	อย่างคือ	

อย่างสามัญ	เรียนวิชาธรรมวิภาค	พุทธประวัติ	และเรียงความแก้กระทู้ธรรม	และ	

อย่างวิสามัญ	 เพิ่มแปลอรรถกถาธรรมบทมีแก้อรรถ	 บาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์	

และวินัยบัญญัติที่ต้องสอบทั้งผู้ที่เรียนอย่างสามัญและวิสามัญ	

พ.ศ.	๒๔๕๖	ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นักธรรมอีกคร้ังหนึ่ง	 โดยเพิ่ม

หลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติเข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย	 เพื่อให้เป็นประโยชน์ใน

การครองชีวิตฆราวาส	 หากภิกษุสามเณรรูปนั้น ๆ มีความจ�าเป็นต้องลาสิกขา 
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ออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	เรียกว่า	นักธรรมชั้นตรี	การศึกษาพระธรรมวินัยแบบ

ใหม่นี้	ได้รบัความนยิมจากหมูภ่กิษสุามเณรอย่างกวา้งขวาง	และแพร่หลายไปอย่าง

รวดเร็ว	 เพียง	 ๒	 ปีแรกก็มีภิกษุสามเณรสมัครเข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป	

เมือ่ทรงเห็นว่าการศกึษานกัธรรมอ�านวยคณุประโยชน์แก่พระศาสนาและภกิษสุามเณร

ทั่วไป	 ในเวลาต่อมา	 จึงทรงพระด�าริขยายการศึกษานักธรรมให้ทั่วถึงแก่ภิกษุทุก

ระดับ	คือ	ทรงตั้งหลักสูตรนักธรรมชั้นโท	ส�าหรับภิกษุชั้นมัชฌิมะ	คือ	มีพรรษา

เกิน	๕	แต่ไม่ถึง	๑๐	และนักธรรมชั้นเอก	ส�าหรับภิกษุชั้นเถระ	คือมีพรรษา	๑๐	

ขึ้นไป	ดังที่เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์สืบมาตราบถึงทุกวันนี้

ต่อมา	พระเจ้ำวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิฒัน์ สมเดจ็พระสังฆรำชเจ้ำ 

วัดราชบพิธฯ	 ทรงพิจารณาเห็นว่า	 การศึกษานักธรรมมิได้เป็นประโยชน์ต่อภิกษุ

สามเณรเท่านั้น	 แม้ผู้ที่ยังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษา

นักธรรมด้วย	 โดยเฉพาะส�าหรับเหล่าข้าราชการครู	 จึงทรงตั้งหลักสูตรนักธรรม

ส�าหรับฆราวาสขึ้น	เรียกว่า	“ธรรมศึกษา”	มีครบทั้ง	๓	ชั้น	คือ	ชั้นตรี	ชั้นโท	

ชั้นเอก	 ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตร	 นักธรรมของภิกษุสามเณร	 เว้นแต่

วินัยบัญญัติที่ทรงก�าหนดใช้เบญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน	 ได้เปิดสอบ

ธรรมศึกษาตรีครั้งแรก	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๒	และเปิดสอบครบทุกชั้นในเวลาต่อมา	

มีฆราวาสทั้งหญิงและชายเข้าสอบเป็นจ�านวนมาก	 นับเป็นการส่งเสริมการศึกษา

พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน	 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมนี้	 มี	 สมเด็จพระวันรัต 

(พฺรหฺมคตุตฺเถร) วดับวรนเิวศวหิำร	เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง	เน้นการพฒันา

ศาสนทายาทให้มีคุณภาพ	สามารถด�ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี	ทั้งถือว่าเป็นกิจการ

ของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญย่ิงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมา
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ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง



ท�ำเนียบแม่กองธรรมสนำมหลวง
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ท�าเนียบแม่กองธรรมสนามหลวง

พุทธศักรำช ๒๔๗๑	 คณะสงฆ์จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง 

ทัว่ราชอาณาจกัรเป็นครัง้แรก	โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผูด้�าเนินการจดัการ

สอบ	 ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา	 และมีพระเถระที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กองธรรม

สนามหลวงสืบมาตามล�าดับ	จ�านวน	๗	รูป	ดังรายนามต่อไปนี้

พ.ศ.	๒๔๗๑		 พระศำสนโศภน	 (แจ่ม	 จตฺตสลฺโล)	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 

		 	 ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่กองธรรมสนามหลวงทั่วราชอาณาจักร 

		 	 รูปแรก	ด�ารงต�าแหน่งถึง	พ.ศ.	๒๔๘๔

พ.ศ.	๒๔๘๖		 พระศรีสมโพธิ	(เกษม	ภทฺทธมฺโม	บุญศรี)			 	

		 	 วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิ	์ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๔๘๘	 

		 	 แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา

พ.ศ.	๒๔๘๘		 สมเด็จพระพุฒำจำรย	์ (อาจ	อาสโภ)		 	 	

		 	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 ขณะเป็นที่	 พระศรีสุธรรมมุนี	 

		 	 ด�ารงต�าแหน่งถึง	พ.ศ.	๒๔๙๑
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พ.ศ.	๒๔๙๑	 	 พระพิมลธรรม	 (ชอบ	 อนุจารี)	 วัดราษฎร์บ�ารุง	 จังหวัด 

		 	 ชลบุรี	 ขณะเป็นที่	 พระชลธารมุนี - พระราชสุธี -  

		 	 พระเทพเมธ ี- พระธรรมโกศาจารย์	ด�ารงต�าแหน่งถึง	  

		 	 พ.ศ.	๒๕๐๓

พ.ศ.	๒๕๐๓		 สมเด็จพระมหำวีรวงศ	์ (วิน	ธมฺมสาโร)		 	 	

		 	 วัดราชผาติการาม	ขณะเป็นที่	พระธรรมปาโมกข์ -   

		 	 พระพรหมมุนี	ด�ารงต�าแหน่งถึง	พ.ศ.	๒๕๓๒

พ.ศ.	๒๕๓๒		 พระสุธรรมำธิบดี	(เพิ่ม	อาภาโค)	วัดราชาธิวาส		 	

		 	 ขณะเป็นที่	พระธรรมวราภรณ์	ด�ารงต�าแหน่งถึง		 	

		 	 พ.ศ.	๒๕๔๒

พ.ศ.	๒๕๔๒		 สมเด็จพระวันรัต (จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต)    

   วัดบวรนิเวศวิหาร	ขณะเป็นที่	พระธรรมกวี	-		 	

		 	 พระพรหมมุนี	ถึงปัจจุบัน

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง



ค�ำสั่งมหำเถรสมำคม
เรื่อง 

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำ
แม่กองธรรมสนำมหลวง

และคณะผู้บริหำร
ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
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ค�ำสั่งมหำเถรสมำคม

ที่………………………………………………………… ๗/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำแม่กองธรรมสนำมหลวง

และคณะผู้บริหำรส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๕	 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 

พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 ๒)	 

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และมติมหาเถรสมาคม	 ครั้งที่	 ๒๐/๒๕๕๖	 เมื่อ	 วันที่	 ๒๐	

สิงหาคม	๒๕๕๖	ให้แต่งตั้ง

๑.	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเทพศิรินทราวาส

๒.	พระพรหมเมธาจารย์	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดบุรณศิริมาตยาราม

๓.	พระพรหมดิลก	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสามพระยา

๔.	อธิการบดีมหาวิทยาลัย	มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

๕.	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	

	 	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

๖.	พระธรรมกิตติมุนี		 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี
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๗.	พระเทพญาณวิศิษฏ์		 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดปทุมวนาราม

๘.	พระเทพรัตนากร	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดพนัญเชิง/อยุธยา

๙.	 พระราชสุทธิมงคล	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดมกุฏกษัตริยาราม

๑๐.	พระราชเมธากรกวี		 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเสนาสนาราม/อยุธยา

๑๑.	พระราชพิศาลสุธี		 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดโพธิการาม/ชุมพร

๑๒.	พระราชพัฒโนดม	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง						

	 วัดยาง

๑๓.	พระราชโสภณ	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราษฎร์บ�ารุง

๑๔.	พระราชวิริยาลังการ	 เป็นที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดไร่ขิง/นครปฐม

และให้แต่งตั้ง

๑.	พระพรหมมุนี	 เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒.	พระพรหมเมธี	 เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสัมพันธวงศาราม
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๓.	พระธรรมวราภรณ์	 เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเครือวัลย์

๔.	พระธรรมรัตนดิลก	 เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสุทัศนเทพวราราม

๕.	พระธรรมภาวนาวิกรม	 เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

๖.	พระพรหมสิทธิ	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสระเกศ

๗.	พระธรรมไตรโลกาจารย์	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

๘.	พระธรรมธัชมุนี	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดปทุมวนาราม

๙.	พระเทพกิตติโมลี	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๑๐.พระเทพสิทธิโกศล	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดพลับพลาชัย

๑๑.พระราชรัตนมุนี	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดพระปฐมเจดีย์	

๑๒.พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	

๑๓.พระราชวิสุทธิญาณ	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	
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๑๔.พระราชมุนี	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเทพศิรินทราวาส	

๑๕.พระราชบัณฑิต	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก/อ่างทอง	

๑๖.พระราชวรมุนี	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสังเวชวิศยาราม	

๑๗.พระมหานายก	 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	

๑๘.พระเทพเจติยาจารย์	 เป็นเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดโสมนัสวิหาร	

๑๙.พระราชสุมนต์มุนี	 เป็นเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	

๒๐.พระราชสารเวที	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสัมพันธวงศาราม	

๒๑.พระสุธีรัตนาภรณ์	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	

๒๒.พระชินวงศเวที	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดตรีทศเทพ	

๒๓.พระวิสุทธิพงษ์เมธี	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดเศวตฉัตร	

๒๔.พระปัญญารัตนากร	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสังข์กระจาย	
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๒๕.พระอุดมธีรคุณ	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒๖.พระวิสุทธิคณาภรณ์	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราชาธิวาสวิหาร	

๒๗.พระกิตติสารมุนี	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดชูจิตธรรมาราม/อยุธยา

๒๘.พระปริยัติสารคุณ	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 	วัดบรมนิวาส	

๒๙.พระสิริวัฒโนดม	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

๓๐.พระครูสิริสุตกิจ	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสามพระยา

๓๑.พระครูพิศาลวินัยวาท	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	

๓๒.พระมหาจินดา	ฐานจินฺโต	 เป็นผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๓๓.พระประสิทธิสุตคุณ	 เป็นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	

๓๔.พระกวีวรญาณ	 เป็นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม/อ่างทอง

๓๕.พระวินัยเมธี	 เป็นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดสัมพันธวงศาราม	
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๓๖.พระครูโสภณเมธาวัฒน์	 เป็นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดนรนาถสุนทริการาม

๓๗.พระมหาสิริชัย	สุขญาโณ	 เป็นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	๑๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)

	 ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช



ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๖๗/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำนยกร่ำงข้อสอบธรรมศึกษำ 

วิชาธรรม 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	 

ก�าหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖	เพื่อให้การจัด

ท�าข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	จึงแต่งตั้งคณะท�างานยกร่าง

ข้อสอบธรรมศึกษา	 วิชาธรรม	 น�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและ	 ปรับปรุง

ข้อสอบธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป	มีรายนามดังนี้

๑.	 พระราชวิสุทธิดิลก	 วัดสามพระยา	

	 	 หัวหน้าคณะท�างาน

๒.	พระกิตติสารมุนี	 วัดชูจิตธรรมาราม

	 	 คณะท�างาน

๓.	พระอมรโมลี	 วัดปทุมวนาราม

	 	 คณะท�างาน
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๔.	พระวิสุทธิพงษ์เมธี	 วัดเศวตฉัตร

	 	 คณะท�างาน

๕.	พระศรีมุนีวงศ์	 วัดธาตุทอง

	 	 คณะท�างาน

๖.	พระมหาฉัตรชัย	สุฉตฺตชโย	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	 	 คณะท�างาน

๗.	พระครูโสภณเมธาวัฒน์	 วัดนรนาถสุนทริการาม

	 	 คณะท�างานและเลขานุการ

ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 จนถึงวันที่	 	 ๓๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	

๒๕๕๖

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๖๘/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำนยกร่ำงข้อสอบธรรมศึกษำ 

วิชำพุทธประวัติ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	จงึแต่งตัง้คณะท�างานยกร่างข้อสอบธรรม

ศึกษา	 วิชำพุทธประวัติ	 น�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ

ธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป	มีรายนามดังนี้

๑.	 พระราชวิสุทธิญาณ	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	 	 หัวหน้าคณะท�างาน

๒.	พระราชเวที	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

	 	 คณะท�างาน

๓.	พระประสิทธิสุตคุณ	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 คณะท�างาน
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๔.	พระมหาณรงค์ศักดิ์	ฐิติญาโณ	 วัดใหม่ยายแป้น

	 	 คณะท�างาน

๕.	พระมหาสมพร	จิตฺตโสภโณ	 วัดอาษาสงคราม

	 	 คณะท�างาน

๖.		พระมหาประจักษ์	 เขมกาโม	 วัดเทพศิรินทราวาส

	 	 คณะท�างาน

๗.	พระอุดมธีรคุณ	 	วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

	 	 คณะท�างานและเลขานุการ

ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 จนถึงวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	

๒๕๕๖

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๖๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำนยกร่ำงข้อสอบธรรมศึกษำ 

วิชาวินัย 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	จงึแต่งตัง้คณะท�างานยกร่างข้อสอบธรรม

ศกึษา	วชิาวนิยั	น�าเสนอคณะอนกุรรมการพจิารณาและปรบัปรงุข้อสอบธรรมศกึษา

ของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป	มีรายนามดังนี้

๑.	 พระราชปัญญาภรณ์	 วัดนางชี

	 	 หัวหน้าคณะท�างาน

๒.	พระราชวรมุนี	 วัดสังเวชวิศยาราม

	 	 คณะท�างาน

๓.	พระสุธีธรรมานุวัตร	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

	 	 คณะท�างาน
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๔.	พระปัญญารัตนากร	 วัดสังข์กระจาย

	 	 คณะท�างาน

๕.	พระสุธีรัตนาภรณ์	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 คณะท�างาน

๖.	พระเมธีวราภรณ์	 วัดโมลีโลกยาราม

	 	 คณะท�างาน

๗.	พระวิสุทธิธีรพงศ์	 วัดนางชี

	 	 คณะท�างานและเลขานุการ

ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 จนถึงวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	

๒๕๕๖

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำนยกร่ำงข้อสอบธรรมศึกษำต่ำงประเทศ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	จงึแต่งตัง้คณะท�างานยกร่างข้อสอบธรรม

ศึกษาต่างประเทศ	 น�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบธรรม

ศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป	มีรายนามดังนี้	

๑.	 พระเทพกิตติโมลี	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

	 	 หัวหน้าคณะท�างาน

๒.	พระราชดิลก	 วัดอาวุธวิกสิตาราม

	 	 คณะท�างาน

๓.	พระสรภาณโกศล	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

	 	 คณะท�างาน
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๔.	พระบวรรังษี	 วัดระฆังโฆสิตาราม

	 	 คณะท�างาน

๕.	พระศรีวิสุทธาภรณ์	 วัดบรมนิวาส

	 	 คณะท�างาน

๖.	พระกิตติญาณเมธี	 วัดกลาง

	 	 คณะท�างาน

๗.	พระกวีวรญาณ	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม

	 	 คณะท�างานและเลขานุการ

ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 จนถึงวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 พุทธศักราช	

๒๕๕๖

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๑/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำและปรับปรุงข้อสอบธรรมศึกษำ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	 จึงแต่งตั้ง	 คณะอนุกรรมการพิจารณา

และปรบัปรงุข้อสอบธรรมศกึษา	น�าเสนอคณะกรรมการพจิารณาและอนมุตัข้ิอสอบ

ธรรมศึกษาต่อไป	มีรายนามดังนี้

๑.	 พระธรรมรัตนดิลก	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 ประธานอนุกรรมการ

๒.	พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 รองประธานอนุกรรมการ

๓.	พระราชปัญญาภรณ์	 วัดนางชี

	 	 อนุกรรมการ

๔.	พระราชเวที	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

	 	 อนุกรรมการ
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๕.	พระราชวิสุทธิดิลก	 วัดสามพระยา

	 	 อนุกรรมการ

๖.	พระประสิทธิสุตคุณ	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 อนุกรรมการ

๗.	พระกิตติสารมุนี	 วัดชูจิตธรรมาราม

	 	 อนุกรรมการ

๘.	พระวิสุทธิธีรพงศ์	 วัดนางชี

	 	 อนุกรรมการ

๙.	 พระสุธีรัตนาภรณ์	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ	

๑๐.	พระกวีวรญาณ	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม

	 	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑.	พระอุดมธีรคุณ	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

	 	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒.พระครูโสภณเมธาวัฒน์	 วัดนรนาถสุนทริการาม

	 	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่๑	ตุลาคม	ถงึวนัที	่๒๐	ตลุาคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๖

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำและปรับปรุงข้อสอบ 

ธรรมศึกษาต่างประเทศ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	 จึงแต่งตั้ง	 คณะอนุกรรมการพิจารณา

และปรบัปรงุข้อสอบธรรมศึกษาต่างประเทศ	น�าเสนอแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป	มีรายนามดังนี้

๑.	 พระธรรมรัตนดิลก	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 ประธานอนุกรรมการ

๒.	พระเทพกิตติโมลี	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

	 	 รองประธานอนุกรรมการ

๓.	พระราชวรมุนี	 วัดสังเวชวิศยาราม

	 	 อนุกรรมการ
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๔.	พระกิตติสารมุนี	 วัดชูจิตธรรมาราม

	 	 อนุกรรมการ

๕.	พระวิสุทธิพงษ์เมธี	 วัดเศวตฉัตร

	 	 อนุกรรมการ

๖.	พระปัญญารัตนากร	 วัดสังข์กระจาย

	 	 อนุกรรมการ

๗.	พระสุธีรัตนาภรณ์	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 อนุกรรมการ

๘.	พระชินวงศเวที	 วัดตรีทศเทพ

	 	 อนุกรรมการ

๙.	 พระกวีวรญาณ	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม

	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ	

ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่๑	ตุลาคม	ถงึวนัที	่๒๐	ตลุาคม	พทุธศกัราช	๒๕๕๖

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๓/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติข้อสอบธรรมศึกษำ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	 จึงแต่งตั้ง	 คณะอนุกรรมการพิจารณา

และจดัท�าข้อสอบนกัธรรม	มหีน้าท่ีกลัน่กรอง	ปรับปรุง	และออกข้อสอบนกัธรรม	

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติข้อสอบนักธรรม	มีรายนามดังนี้

๑.	 พระพรหมเมธาจารย์	 วัดบุรณศิริมาตยาราม

	 	 ประธานอนุกรรมการ

๒.	พระเทพมุนี	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

	 	 รองประธานอนุกรรมการ

๓.	พระเทพเจติยาจารย์	 วัดโสมนัสวิหาร

	 	 อนุกรรมการ
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๔.	พระราชรัตนมุนี	 วัดพระปฐมเจดีย์

	 	 อนุกรรมการ

๕.	พระราชมุนี	 วัดเทพศิรินทราวาส

	 	 อนุกรรมการ

๖.	พระมหานายก	 	วัดบวรนิเวศวิหาร

	 	 อนุกรรมการ

๗.	พระมหาสุประยิตโน	ธมฺมธีโร	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 จนถึงวันที่	 ๒๕	 กันยายน	 พุทธศักราช	

๒๕๕๖	

สั่ง	ณ	วันที่	๘	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง 

ที่ ๗๕/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงำนพิจำรณำและจัดท�ำข้อสอบนักธรรม 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	จึงแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาและ

อนุมัติข้อสอบนักธรรม	มีรายนามดังนี้

๑.	 สมเด็จพระวันรัต	 วัดบวรนิเวศวิหาร	

	 	 แม่กองธรรมสนามหลวง

๒.	พระพรหมเมธาจารย์	 วัดบุรณศิริมาตยาราม

	 	 ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

๓.	พระพรหมมุนี	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

	 		 รองแม่กองธรรมสนามหลวง

๔.	พระธรรมวราภรณ์	 วัดเครือวัลย์

	 	 รองแม่กองธรรมสนามหลวง
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๕.	พระเทพเจติยาจารย์	 วัดโสมนัสวิหาร

	 	 เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๖.	พระมหานายก	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	 	 ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๗.	พระมหาสุประยิตโน	ธมฺมธีโร	 วัดบวรนิเวศวิหาร

  เลขานกุารคณะกรรมการฯ	ฝ่ายนกัธรรม

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๖	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖	

สั่ง	ณ	วันที่	๖	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติข้อสอบธรรมศึกษำ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖

สนามหลวงแผนกธรรม	 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม	ก�าหนด

ให้มกีารสอบธรรมสนามหลวง	ประจ�าปีการศกึษา	๒๕๕๖	เพือ่ให้การจดัท�าข้อสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐาน	จึงแต่งตั้ง	คณะกรรมการพิจารณาและ

อนุมัติข้อสอบธรรมศึกษา	มีรายนามดังนี้

๑.	 สมเด็จพระวันรัต	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	 	 แม่กองธรรมสนามหลวง

๒.	พระพรหมมุนี	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

	 	 รองแม่กองธรรมสนามหลวง

๓.	พระธรรมรัตนดิลก	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 รองแม่กองธรรมสนามหลวง	

๔.	พระเทพเจติยาจารย์	 วัดโสมนัสวิหาร

	 	 เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
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๕.	พระราชรัตนมุนี	 วัดพระปฐมเจดีย์

	 	 ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๖.	พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	 	 ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

๗.	พระสุธีรัตนาภรณ์	 วัดสุทัศนเทพวราราม

  ผูช่้วยเลขานกุารแม่กองธรรมสนามหลวง

๘.	พระกวีวรญาณ	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม

	 	 เลขานกุารรองแม่กองธรรมสนามหลวง

๙.	 พระครูโสภณเมธาวัฒน์	 วัดนรนาถสุนทริการาม

	 	 เลขานกุารรองแม่กองธรรมสนามหลวง

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป	จนกว่าจะเสร็จการ	

สั่ง	ณ	วันที่	๖	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๘/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ที	่๒๐/๒๕๕๖	เมือ่วนัที	่๒๐	สงิหาคม	

๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้มีมติท่ี	 ๔๑๕/๒๕๕๖	 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรม

สนามหลวง	จ�านวน	๑๔	รปู	และคณะผูบ้รหิารส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	

จ�านวน	๓๗	รูป	นั้น		

เพือ่ให้การปฏบิตังิานในส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	สอดคล้องกบั

มติมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว	 โดยให้มีการพัฒนาระบบงาน	 ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ	 อ�านวยประโยชน์ต่อการศึกษาและความเจริญแก่

พระพุทธศาสนา	 และตามประกาศส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 เรื่อง	 การ

แบ่งส่วนงานและอ�านาจหน้าที	่ในส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	พ.ศ.	๒๕๕๖	

จึงแต่งตั้งกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	ดังนี้

๑.	พระเทพมุนี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม
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๒.	พระเทพคุณาภรณ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดเทวราชกุญชร

๓.	พระเทพญาณกวี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดเทพศิรินทราวาส

๔.	พระเทพสารสุธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดเทพศิรินทราวาส

๕.	พระราชเวที	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๖.	พระราชปัญญาภรณ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดนางชี

๗.	พระราชวิสุทธิดิลก	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดสามพระยา

๘.	พระราชดิลก	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดอาวุธวิกสิตาราม

๙.	พระราชเมธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๐.	พระราชศาสนกิจโสภณ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดเสมียนนารี

๑๑.	พระนิกรมมุนี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๒.	พระสุธีธรรมานุวัตร	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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๑๓.	พระศรีวิสุทธาภรณ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดบรมนิวาส

๑๔.	พระอมรโมลี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดปทุมวนาราม

๑๕.	พระบวรรังษี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดระฆังโฆสิตาราม

๑๖.	พระโสภณธรรมวาที	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดบางนานอก

๑๗.	พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดคลองเตยใน

๑๘.	พระวิสุทธิธีรพงศ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดนางชี

๑๙.	พระโสภณคณาภรณ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๐.	พระวินัยสุธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดธาตุทอง

๒๑.	พระกิตติญาณเมธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดกลาง

๒๒.	พระเมธีวราภรณ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดโมลีโลกยาราม

๒๓.	พระสุทธิสารเมธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร
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๒๔.	พระวิบูลธรรมภาณ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดสัมมาชัญญาวาส

๒๕.	พระปริยัติธรรมเมธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดบุรณศิริมาตยาราม

๒๖.	พระสิทธิพัฒนาภรณ์	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดไชโย

๒๗.	พระสิทธิพัฒนาทร	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดทรงธรรม

๒๘.	พระพิมลภาวนาพิธาน	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดระฆังโฆสิตาราม

๒๙.	พระครูพิศาลสรนาท	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓๐.	พระมหาสมพร	จิตฺตโสภโณ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดอาษาสงคราม

๓๑.	พระมหาณรงค์ศักดิ์	ฐิติญาโณ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดใหม่ยายแป้น

๓๒.	พระมหาสุประยิตโน	ธมฺมธีโร	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๓๓.	พระมหาประจักษ์	 เขมกาโม	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดเทพศิรินทราวาส

๓๔.	พระมหาเชิดชัย	กตปุญฺโญ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดพนัญเชิง/อยุธยา
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๓๕.	พระมหากวิพัฒน์	สุขเมธี	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

๓๖.	พระมหาปรีชา	ปภงฺกโร	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดพระพิเรนทร์

๓๗.	พระมหาจีรพันธ์	วรญาโณ	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 วัดเทพศิรินทราวาส

๓๘.	รศ.สุเชาวน์	พลอยชุม	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ

๓๙.	นายถนอม	บุตรเรือง	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 	

	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	 	๒๒		ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๗๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ที	่๒๐/๒๕๕๖	เมือ่วนัที	่๒๐	สงิหาคม	

๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้มีมติท่ี	 ๔๑๕/๒๕๕๖	 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรม

สนามหลวง	จ�านวน	๑๔	รปู	และคณะผูบ้รหิารส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	

จ�านวน	๓๗	รูป	นั้น

เพือ่ให้การปฏบิตังิานในส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	สอดคล้องกบั

มติมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว	 โดยให้มีการพัฒนาระบบงาน	 ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ	 อ�านวยประโยชน์ต่อการศึกษาและความเจริญแก่

พระพุทธศาสนา	 และตามประกาศส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 เรื่อง	 การ

แบ่งส่วนงานและอ�านาจหน้าที	่ในส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	พ.ศ.	๒๕๕๖	

จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	ดังนี้

๑.	พระครูมงคลกิตติธาดา	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดปทุมวนาราม
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๒.	พระครูปัญญาสารสุธี	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดปทุมวนาราม

๓.	พระครูวิจิตรธรรมคุณ	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๔.	พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดโสมนัสวิหาร

๕.	พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดเสนาสนาราม

๖.	พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดเทพธิดาราม

๗.	พระครูพิพิธวรกิจจาทร	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดระฆังโฆสิตาราม

๘.	พระครูสารกิจไพศาล	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดยาง

๙.	พระครูวิภัชอรรถวาที	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดเสมียนนารี

๑๐.	พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๑.	พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม
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๑๒.	พระครูปลัดอาจารวัฒน์	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดปทุมวนาราม

๑๓.	พระครูปลัดสุตวัฒน์	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๔.	พระครูปลัด	 เฉลิมพล	สุเมโธ	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดวีระโชติธรรมาราม

๑๕.	พระครูปลัด	ถาวร	ถาวโร	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดไร่ขิง

๑๖.	พระครูวินัยธร	ตงฮะ	อติลาโภ	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดอาษาสงคราม

๑๗.	พระครูวินัยธร	ณัฏฐ์	กิตฺติเมธี	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดเสนหา

๑๘.	พระครูธรรมธร	สิงห์ณรงค์	นรสีโห	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดเทพศิรินทราวาส

๑๙.	พระครูสรพาจน์โฆสิต	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดธาตุทอง

๒๐.	พระครูพิลาสสรธรรม	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒๑.	พระครูธรรมรัต	(ประดิษฐ์)	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดพลับพลาชัย
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๒๒.	พระครูใบฎีกา	ดาบส	โสภิโต	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดธาตุทอง

๒๓.	พระมหาสมชาย	อภิชโย	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๔.	พระมหาทรงวุฒิ	ฐิตวุฑฺฒิโก	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๕.	พระมหาฉัตรชัย	สุฉตฺตชโย	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๖.	พระมหาโสนม	ปญฺโญภาโส	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดสระเกศ

๒๗.	พระมหาวันชัย	วิชยวโร	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดธาตุทอง

๒๘.	พระมหาสมบัติ	ติสฺสว�โส	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒๙.	พระมหาคัมภีร์	คมฺภีโร	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดพระยายัง

๓๐.	พระมหาสุพิศ	ธมฺมคุตฺโต	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดระฆังโฆสิตาราม

๓๑.	พระปรีดา	ธมฺมปีติโก	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร
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๓๒.	พระเจริญ	สุภวุฑฺฒิโก	 เป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	 	๒๒		ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่ ๘๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรประจ�ำส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ที	่๒๐/๒๕๕๖	เมือ่วนัที	่๒๐	สงิหาคม	

๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้มีมติท่ี	 ๔๑๕/๒๕๕๖	 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรม

สนามหลวง	จ�านวน	๑๔	รปู	และคณะผูบ้รหิารส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	

จ�านวน	๓๗	รูป	นั้น		

เพือ่ให้การปฏิบติังานภายในส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	สอดคล้อง

กบัมตมิหาเถรสมาคมฉบบัดงักล่าว	โดยให้มกีารพฒันาระบบงาน	มกีารจดับุคลากร

ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน	 อนุโลมตามระเบียบราชการ	 ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ	 อ�านวยประโยชน์ต่อการศึกษาและความเจริญแก่

พระพุทธศาสนา	 และตามประกาศส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	 เรื่อง	 การ

แบ่งส่วนงานและอ�านาจหน้าที	่ในส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	พ.ศ.	๒๕๕๖	

จึงแต่งตั้ง	 ประธานบริหาร	 ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 ผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการ	 เลขานุการส�านักงาน	 หัวหน้าฝ่าย	 รองหัวหน้าฝ่าย	 และเจ้าหน้าที่

ประจ�าส�านักงาน	ดังนี้
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๑) ส�ำนักงำนอ�ำนวยกำร

๑.	พระพรหมมุนี	 เป็นประธานบริหาร	 	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	

๒.	พระเทพเจติยาจารย์	 เป็นผู้อ�านวยการ	 	 	

	 วัดโสมนัสวิหาร	

๓.	พระราชสุมนต์มุนี	 เป็นรองผู้อ�านวยการ	 	

		 วัดบวรนิเวศวิหาร	

๔.	พระสุธีรัตนาภรณ์	 เป็นรองผู้อ�านวยการ		 	

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	

๕.	พระชินวงศเวที	 เป็นรองผู้อ�านวยการ	 	

		 วัดตรีทศเทพ	

๖.	พระเทพสิทธิโกศล	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดพลับพลาชัย	 ก�ากับดูแลฝ่ายปฏิคม

๗.	พระราชวิสุทธิญาณ	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ก�ากบัดแูลฝ่ายนโยบายและแผน

๘.	พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 ก�ากับดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์

๙.	พระราชมุนี	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดเทพศิรินทราวาส	 ก�ากับดูแลฝ่ายธุรการ

๑๐.	พระราชวรมุนี	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดสังเวชวิศยาราม	 ก�ากับดูแลฝ่ายวิชาการ
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๑๑.	พระวิสุทธิคณาภรณ์	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดราชาธิวาสวิหาร	 ก�ากับดูแลฝ่ายสถิติ

๑๒.	พระสรภาณโกศล	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	 ก�ากับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๑๓.	พระศรีมุนีวงศ์	 เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	

	 วัดธาตุทอง	 ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๔.	พระครูพิศาลวินัยวาท	 เป็นเลขานุการส�านักงาน	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	

๒) ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

๑.	พระวินัยเมธี	 เป็นหัวหน้าฝ่าย	 	 	

	 วัดสัมพันธวงศ์

๒.	พระครูพุทธพากยประกาศ	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดเสนหา

๓.	พระมหาอาทิตย์	อภินนฺโท	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดสัมพันธวงศ์

๔.	พระสุวรรณ	กุสลจิตฺโต	ป.	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดโสมนัสวิหาร

๓) ฝ่ำยวิชำกำร

๑.	พระประสิทธิสุตคุณ	 เป็นหัวหน้าฝ่าย	 	 	

	 วัดสุทัศนเทพวราราม
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๒.	พระมหาไมตรี	ปุญฺญามรินฺโท		 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๓.	พระมหาสิริชัย	สุขญาโณ		 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๔.	พระมหาเอกพงษ์	ปิยทสฺสี		 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดสุทัศนเทพวราราม

๔) ฝ่ำยสถิติ

๑.	พระครูพุทธมนต์ปรีชา	 เป็นหัวหน้าฝ่าย	 	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๒.	พระครูปริยัติเมธาวัฒน์	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดนรนาถสุนทริการาม

๓.	พระมหาส�ารวย	นาควโร	 เป็นหัวหน้างานวัดผล	 	

	 วัดสัมพันธวงศ์

๔.	พระมหาประจักร	ธมฺมวิภูโต	 เป็นหัวหน้างานทะเบียน	 	

	 วัดชนะสงคราม

๕.	พระกฤษณะ	ชุติกณฺโห	 เป็นหัวหน้างานข้อมูล	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๖.	พระครูสังฆรักษ์	 เกษมศักดิ์	สิริธมฺโม	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดบวรมงคล

๗.	พระมหาสุพิน	ธมฺมว�โส	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดโสมนัสวิหาร
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๕) ฝ่ำยธุรกำร

๑.	พระครูวินัยรสสุนทร	 เป็นหัวหน้าฝ่าย	 	 	

	 วัดตรีทศเทพ

๒.	พระมหาจินดา	ฐานจินฺโต	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๓.	พระมหาโมทนา	ชยานนฺโท	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดชนะสงคราม

๔.	พระมหาชลธิชา	ปทีโป	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดเสนหา

๖) ฝ่ำยนโยบำยและแผน

๑.	พระสิริวัฒโนดม	 เป็นหัวหน้าฝ่าย		 	 	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒.	พระมหาพีรเดช	ฐิตเตโช	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดบวรนิเวศวิหาร

๓.	พระมหาเตชนวิทย์	ญาณสุโภ	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดโสมนัสวิหาร

๗) ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

๑.	พระกวีวรญาณ	 เป็นหัวหน้าฝ่าย		 	 	

	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม

๒.	พระปลัด	มงคล	อติมงฺคโล	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดธาตุทอง
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๓.	พระครูวินัยธร	ทินกร	อิสฺสโร	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดราษฎร์นิยม

๘) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

๑.	พระครูโสภณเมธาวัฒน์	 เป็นหัวหน้าฝ่าย	 	 	

	 วัดนรนาถสุนทริการาม

๒.	พระครูปลัด	รัชฎา	สิริธมฺโม	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดอาษาสงคราม

๓.	พระมหาสาคร	ธมฺมสาคโร	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดพระยายัง

๔.	พระสุพัฒน์พงษ์	สุขวฑฺฒโน	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดเครือวัลย์

๙) ฝ่ำยปฏิคม

๑.	พระปริยัติสารคุณ	 เป็นหัวหน้าฝ่าย	 	 	

	 วัดบรมนิวาส

๒.	พระครูวิมลสุตวัฒน์	 เป็นรองหัวหน้าฝ่าย	 	

	 วัดมกุฏกษัตริยาราม

๓.	พระปลัด	ไพบูลย์	คุตฺตธมฺโม	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดธาตุทอง

๔.	พระสุทธิพจน์	สุทฺธิวจโน	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย	 	

	 วัดมกุฏกษัตริยาราม
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๑๐) บุคลำกรฝ่ำยคฤหัสถ์

๑.	นายฐานวัฒน์	ชัยพัฒน์ธัญกุล	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

๒.	นายถวิล	พลวงศ์สกุล	 เป็นเจ้าหน้าทีป่ระสานงานส�านักงาน

๓.	นายเมธา	 เมรินทร์	 เป็นนักวิชาการประจ�าส�านักงาน

๔.	นายชัยเชษฐ์	ปรีงาม	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

๕.	นายสมชาย	ศิริสุข	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

๖.	นางสาวนิภาพร	ชัยธนะภิญโญ	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

๗.	นางสาวชฎาภรณ์	ศรีอุ่นเรือน	 เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

๘.	นางปิ่นปัก	ชูบุญ	 เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานส�านักงาน

ให้ถอืจ่ายนติยภตัประจ�าต�าแหน่งและค่าตอบแทนบุคลากร	ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๑

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	เป็นต้นไป

สั่ง	ณ	วันที่	 	๒๒	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง
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กำรแบ่งส่วนงำนและอ�ำนำจหน้ำที่
ใน

ส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖
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ประกาศส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่อง กำรแบ่งส่วนงำนและอ�ำนำจหน้ำที่ ในส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

พ.ศ. ๒๕๕๖

ในการประชมุมหาเถรสมาคมครัง้ที	่๒๐/๒๕๕๖		เม่ือวนัท่ี	๒๐	สิงหาคม	

๒๕๕๖	 	 ที่ประชุมได้มีมติที่	 ๔๑๕/๒๕๕๖	 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรม

สนามหลวง	จ�านวน	๑๔	รูป	และ

คณะผูบ้รหิารส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	จ�านวน	๓๗	รปู		และ

เพ่ือให้การสนองงานคณะสงฆ์	 ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม	

เป็นไปตามประกาศมหาเถรสมาคม	ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม	แผนก

ธรรมและบาลี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

อาศัยอ�านาจตามความใน	 ข้อ	 ๑๐	 แห่งประกาศมหาเถรสมาคมฉบับ 

ดังกล่าว	จึงยกเลิกประกาศส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	เรื่อง	การแบ่งส่วน

งานและอ�านาจหน้าที่ในส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	พ.ศ.	๒๕๕๒		และ

ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน	ดังนี้
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ข้อ	๑	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง 

กำรแบ่งส่วนงำนและอ�ำนำจหน้ำที่ ในส�ำนักงำนแม่กองธรรมสนำมหลวง พ.ศ. 

๒๕๕๖”

ข้อ	๒	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ	๓	ให้แบ่งส่วนงานส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	ดังนี้

๓.๑	 ส�านักงานอ�านวยการ	 ประกอบด้วย	 ประธานบริหาร	 

ผูอ้�านวยการ	รองผูอ้�านวยการ	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	และเลขานกุาร

ส�านักงาน

๓.๒		ฝ่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.๓		ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๔		ฝ่ายวิชาการ

๓.๕		ฝ่ายสถิติ

๓.๖		ฝ่ายธุรการ

๓.๗		ฝ่ายนโยบายและแผน

๓.๘		ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

๓.๙		ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๓.๑๐	ฝ่ายปฏิคม

๓.๑๑	ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั่วไป

ข้อ	๔	ส�านักงานอ�านวยการ		มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)	 สัง่การ	ควบคมุ	ดแูลการด�าเนนิงานของฝ่ายต่างๆ	ในส�านกังาน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
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(๒)		ให้ค�าปรึกษา	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อวินิจฉัย	 แก่ฝ่ายต่างๆ	 

เพื่อน�าเสนอคณะผู้บริหาร

(๓)	 ประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงาน	ทั้งภายในและภายนอก

ส�านักงาน

(๔)		สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๕	ฝ่ำยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)		เป็นกรรมการออกข้อสอบ	พิจารณาข้อสอบ	ตามท่ีแม่กองธรรม

สนามหลวงมอบหมาย	

(๒)	 ให้ค�าปรึกษา	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อวินิจฉัยด้านฝ่ายวิชาการแก ่

ฝ่ายต่างๆ

(๓)		สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้

รับมอบหมาย

ข้อ	๖	ฝ่ายบริหารทั่วไป		มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 จัดประชุมคณะผู้บริหาร	 จัดการประชุมระหว่างฝ่ายต่างๆ	 ของ

ส�านกังานโดยจดัท�าเอกสาร	จดบนัทกึการประชมุ	และท�ารายงาน

การประชุม

(๒)	 ติดตามและแจ้งมติท่ีประชมุของคณะผูบ้ริหาร	หรือของฝ่ายต่างๆ	

ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ

(๓)	 บริหารงานเลขานุการของคณะผู้บริหาร	อันได้แก่

-	 จัดนัดหมายการเข้าพบ	 การประชุมสัมมนา	 ตามล�าดับ 

ความส�าคัญและความเหมาะสม	
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-	 ต้อนรับผู้ที่มาเข้าพบ

-	 ร่างบนัทกึ	รายงาน	หรอืตอบจดหมายตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

-	 จัดแยกเอกสารและเก็บรักษาเอกสารที่มีความส�าคัญ	 หรือ

เป็นความลับ

-	 กลั่นกรอง	สรุปเรื่อง	จัดล�าดับงาน	ก่อนน�าเสนอ

-	 ติดต่อ	สอบถาม	 เรื่องราวตามที่ได้รับค�าสั่ง

(๔)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อเสนอมหาเถรสมาคม

(๕)	 จัดประชุม	อบรม	สัมมนา	บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน

(๖)	 จัดท�าทะเบียนครูผู้สอน	กรรมการออกข้อสอบ	กรรมการตรวจ

ธรรมสนามหลวง

(๗)	 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของส�านักงาน

(๘)		ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๗	ฝ่ายวิชาการ		มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 จัดท�าแผนงานวิชาการ	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

งานการศึกษาของส�านักงาน

(๒)	 ก�ากับ	ติดตาม	ดูแลงานด้านวิชาการของส�านักงาน

(๓)	 พัฒนา	วิจัย	ปรับปรุง	 และจัดท�าคู่มือการสอน	ตามหลักสูตร

ของสนามหลวงแผนกธรรม

(๔)	 ก�าหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการออกข้อสอบ	และจดัท�าข้อสอบ

ของสนามหลวงแผนกธรรม
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(๕)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๘	ฝ่ายสถิติ 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 จัดท�าบัญชี	 และตรวจสอบข้อมูลของผู ้ขอเข้าสอบธรรม 

สนามหลวง	และผู้สอบธรรมสนามหลวงได้

(๒)		จัดท�าข้อมูลแสดงจ�านวนผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง	

(๓)	 วิเคราะห์ผลการสอบธรรมสนามหลวง		

(๔)		จัดรวบรวมข้อมูลสถิติของผู้สอบธรรมสนามหลวงได้	 เพื่อแจ้ง

ต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	เช่น	สถานศกึษาของผูเ้ข้าสอบ	เป็นต้น

(๕)		จดัรวบรวมข้อมลู	สถานศกึษา	และสนามสอบธรรมสนามหลวง	

(๖)		จัดท�าประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมสนามหลวงได้	 วุฒิบัตรและ

หนังสือรับรองการศึกษา

(๗)		จัดท�าทะเบียนนักธรรมและธรรมศึกษาให้เป็นปัจจุบัน	 และ

สามารถให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

(๘)		จัดท�ารูปแบบเอกสารและแบบค�าร้องต่างๆ	 ที่ต้องใช้ในงาน

ทะเบียน

(๙)		ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับค�าร้อง	 การขอแก้ไขหลักฐาน	 

เช่น	 ชื่อ	 นามสกุล	 หรืออื่นๆ	 ให้ถูกต้อง	 ตรงตามหลักฐาน

ความเป็นจริง

(๑๐)	จัดท�าแผนงาน	 โครงการ	 แผนการปฏิบัติงาน	 ระเบียบ	 

หลักเกณฑ์	และการศึกษาวิเคราะห์	งานด้านการวัดผล
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(๑๑)	จัดสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล	 จัดเตรียมรูปแบบ

เอกสารต่างๆอันเป็นหลักฐานของแบบทดสอบวัดผล	 ที่เป็น

ปัจจุบัน

(๑๒)	ควบคุม	ดูแล	ประสานงาน	ด้านการวัดผลและการประเมินผล

การเรียนการสอนธรรมสนามหลวง	 ตามหลักสูตรและระเบียบ

ของสนามหลวงแผนกธรรม	

(๑๓)	ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๙	ฝ่ำยธุรกำร 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)		บรหิารงานเอกสาร	อนโุลมตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี	ว่า

ด้วยงานสารบรรณ	พ.ศ.	๒๕๒๖

(๒)		จัดท�าทะเบียนรับและส่งเอกสาร

(๓)		เก็บรวบรวมข้อมูล	 ข้อบังคับ	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศที่

เกี่ยวข้อง	และเอกสารส�าคัญของส�านักงาน

(๔)	 จัดท�าบัญชีของส�านักงานให้เป็นปัจจุบัน	 มีหลักฐานสามารถ 

ตรวจสอบได้

(๕)	 จัดท�างบการเงินประจ�าปีของส�านักงาน

(๖)	 จัดซื้อ	 จัดหา	 จัดจ้าง	 จัดท�าพัสดุ	 ครุภัณฑ์และอื่นๆ	 ประจ�า

ส�านักงาน	ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๗)	 จดัท�าบญัชพีสัดแุละทะเบยีนครภุณัฑ์ของส�านกังานประเภทต่างๆ

(๘)	 ส�ารวจพัสดุ	 ครุภัณฑ์ที่ช�ารุด	 เพื่อซ่อมแซมหรือจ�าหน่าย 

ประจ�าปี
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(๙)	 สรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจ�าส�านักงาน

(๑๐)	จัดท�าทะเบียนประวัติผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน

(๑๑)	จัดท�าบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 หรือหลักฐาน

การลงเวลาปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้

(๑๒)	ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๑๐	ฝ่ำยนโยบำยและแผน 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 เสนอแนะนโยบายของส�านักงาน	 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การศกึษาของมหาเถรสมาคมนโยบายการศาสนศึกษาของรฐับาล	

และวัตถุประสงค์ของส�านักงาน

(๒)	 จัดท�าแผนแม่บทของส�านักงาน

(๓)	 จัดท�าแผนงานพัฒนาส�านักงาน	(๓/๕	ปี)

(๔)	 จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (งาน/โครงการ/งบประมาณ)	 จัดท�างบ

ประมาณประจ�าปี

(๕)	 จัดท�าปฏิทินปฏิบัติงานของส�านักงาน

(๖)	 ร่างค�าปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง

(๗)	 ศกึษา	วเิคราะห์นโยบาย	ในระบบการจดัการศกึษาของส�านกังาน

(๘)	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงาน

(๙)	 ก�ากับ	 ติดตาม	 ดูแล	 และประเมินผล	 การปฏิบัติงานตาม 

แผนงานโครงการ

(๑๐)	พัฒนาระบบ	รูปแบบ	และวิธีปฏิบัติงานของส�านักงาน
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(๑๑)	ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๑๑	ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 ประสานงาน	และเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัด	ีระหว่างส�านกังาน

กับองค์กรในต่างประเทศ

(๒)	 ประสานงานการจัดสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศ

(๓)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๑๒	ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 เผยแผ่ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส�านักงาน	

เช่น	การจัดแถลงข่าว	 เป็นต้น

(๒)	 จัดท�าดูแล	ตรวจสอบ	เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบังานประชาสมัพนัธ์	

เช่น	 การจัดท�าวารสารส�าหรับบุคคลภายนอก	 จุลสารส�าหรับ 

เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานเป็นต้น	ให้ถกูต้องเหมาะสม	อยูใ่นขอบเขต	

และอ�านวยประโยชน์แก่สาธารณชนได้

(๓)	 ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	 เอกชน	 ชุมชน	 ในด้าน 

การให้บริการและรับบริการที่เกี่ยวกับงานของส�านักงาน

(๔)	 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ	 เอกชน	 ชุมชน	 

ได้ตระหนกัในการศึกษาหลกัธรรมตามหลกัสตูรของสนามหลวง

แผนกธรรม	 อันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์และ

พระพุทธศาสนา
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(๕)	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	สือ่สิง่พมิพ์	ข่าวสาร	ทีเ่กีย่วข้องกบัส�านักงาน

และประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

(๖)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๑๓	ฝ่ำยปฏิคม 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 จัดการบริการและสวัสดิการทั่วไปของส�านักงาน

(๒)	 อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่องาน	ณ	ส�านักงาน

(๓)	 ตดิต่อด�าเนนิการในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ทัง้ภายในและภายนอก

ส�านักงาน

(๔)	 จัดเตรียมสถานที่	 โสตทัศนูปกรณ์	 ในการประชุมที่เกี่ยวกับ

กิจกรรมของส�านักงาน

(๕)	 ดแูลความเรยีบร้อยภายในห้องประชมุ	ห้องท�างานคณะผูบ้รหิาร

(๖)	 ดูแล	บ�ารงุรกัษาสิง่แวดล้อมและอาคารสถานที	่บรเิวณส�านกังาน

ให้สะอาด	ร่มรื่น	สวยงาม

(๗)	 ก�ากับ	ดูแล	การท�างานของพนักงานท�าความสะอาด

(๘)	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ	๑๔	ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั่วไป 	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

(๑)	 ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ	ของส�านักงาน	อันได้แก่

	 -	การเย็บปึกข้อสอบ

	 -	การตรวจข้อสอบ	

	 -	กรอกคะแนน	
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	 -	ตรวจสอบข้อมูล

	 -	พิมพ์	ตรวจนับ	บรรจุ	ประกาศนียบัตร	

	 -	งานอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒)	 ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของส�านักงาน

(๓)	 สนบัสนนุการปฏิบัติงานของส�านกังานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ	๑๕	ให้ประธานบริหารส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	เป็นผู้รักษาการ

ตามประกาศนี้

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๒	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖

  

	 (สมเด็จพระวันรัต)

	 แม่กองธรรมสนามหลวง



โทรศัพท์
- คณะผู้บริหำร
- เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ
- โทรศัพท์ภำยในของส�ำนักงำน ฯ
- หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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หมำยเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหำร

ผู้อ�านวยการ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

และ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

	๑.	 สมเด็จพระวันรัต	 โทร.	 0	2282	7012	 	 	

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 	 0	2629	0779

	๒.	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	 โทร.	0	2226	3399	 	 	

	 	 วัดเทพศิรินทราวาส

	๓.	 พระพรหมเมธาจารย์	 โทร.	 0	2622	2102	 	 	

	 	 วัดบุรณศิริมาตยาราม	 	 0	2224	2040

	๔.	 พระพรหมเมธี	 โทร.	 0	2225	4567-8	 	 	

	 	 วัดสัมพันธวงศ์

	๕.	 พระพรหมมุนี	 โทร.	 0	2222	3930	 	 	

	 	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 	 0	2222	3922
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	๖.	 พระพรหมวิสุทธาจารย์	 โทร.		0	2472	9966	 	 	

	 	 วัดเครือวัลย์

	๗.	 พระธรรมรัตนดิลก	 โทร.	 0	2225	1395	 	 	

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	๘.	 พระพรหมมังคลาจารย์	 โทร.	 0	2623	1235-40	 	 	

	 	 วัดไตรมิตรวิทยาราม

	๙.	 พระพรหมสิทธิ	 โทร.	 0	2224	6919	 	 	

	 	 วัดสระเกศ

	๑๐.	 พระธรรมไตรโลกาจารย์	 โทร.	 0	2222	0855	 	 	

	 	 วัดราชประดิษฐ์ฯ

	๑๑.	 พระธรรมธัชมุนี	 โทร.	 0	2252	3581	 	 	

	 	 วัดปทุมวนาราม

	๑๒.	พระเทพญาณวิศิษฏ์	 โทร.	 0	2251	7675	 	 	

	 	 วัดปทุมวนาราม

	๑๓.	พระเทพเจติยาจารย์	 โทร.	 0	2629	8595	 	 	

	 	 วัดโสมนัสวิหาร

	๑๔.	พระราชสุทธิมงคล	 โทร.	 0	2281	8916	 	 	

	 	 วัดมกุฏกษัตริยาราม

	๑๕.	พระราชพิศาลสุธี	 โทร.	 08	1891	6291	 	 	

	 	 วัดโพธิการาม	จ.ชุมพร

	๑๖.	 พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 โทร.	 0	2221	4026	 	 	

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม
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	๑๗.	พระราชวิสุทธิญาณ	 โทร.	 0	2282	7892	 	 	

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	๑๘.	พระราชสุมนต์มุนี	 โทร.	 0	2281	6411	 	 	

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	๑๙.	 พระราชสารเวที	 โทร.	 0	2622	8323	 	 	

	 	 วัดสัมพันธวงศ์

	๒๐.	พระราชมุนี	 โทร.	 0	2280	5303	 	 	

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร

	๒๑.	พระสุธีรัตนาภรณ์	 โทร.	 0	2224	9847	 	 	

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	๒๒.	พระวิสุทธิคณาภรณ์	 โทร.	 0	2243	2168	 	 	

	 	 วัดราชาธิวาสวิหาร	 	 08	4911	4933

	๒๓.	พระประสิทธิสุตคุณ	 โทร.	 0	2224	3013	 	 	

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม

	๒๔.	พระชินวงศเวที	 โทร.	 08	1779	0179	 	 	

	 	 วัดตรีทศเทพ	 	 08	1309	4454

	๒๕.	พระครูสิริสุตกิจ	 โทร.	 0	2280	3440	 	 	

	 	 วัดสามพระยา

๒๖.	พระมหานายก	 โทร.	 0	2282	2712		 	 	

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 	 0	2629	1699	(1)



396

๑) ส�ำนักงำนอ�ำนวยกำร

	๑.	 พระพรหมมุนี	 	 ประธานบริหาร

	 	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 โทร.	 0	2222	3930

	 	 	 	 0	2222	3922

	๒.	 พระเทพเจติยาจารย์	 	 ผู้อ�านวยการ	

	 	 วัดโสมนัสวิหาร		 โทร.	 0	2629	8595

	๓.	 พระราชสุมนต์มุนี	 	 รองผู้อ�านวยการ	

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร		 โทร.	 0	2281	6411

	๔.	 พระสุธีรัตนาภรณ์	 	 รองผู้อ�านวยการ

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม		 โทร.	 0	2224	9847

	 	 	 	 08	6989	8334

	๕.	 พระชินวงศเวที	 	 รองผู้อ�านวยการ

	 	 วัดตรีทศเทพ	 โทร.	 08	1779	0179

	 	 	 	 08	1309	4454

	๖.	 พระเทพสิทธิโกศล	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดพลับพลาชัย	 	 ก�ากับดูแลฝ่ายปฏิคม

	 	 	 โทร.	 0	2221	6942

	 	 	 	 08	1833	4337

	๗.	 พระราชวิสุทธิญาณ	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร		 	 ก�ากับดูแลฝ่ายนโยบายและแผน

	 	 	 โทร.	 0	2282	7892
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	๘.	 พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม		 	 ก�ากับดูแลฝ่ายวิชาการ

	 	 	 โทร.	 0	2221	4026

	๙.	 พระเทพโมลี	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดเทพศิรินทราวาส	 	 ก�ากับดูแลฝ่ายธุรการ

	 	 	 โทร.	 0	2222	1862

	๑๐.	 พระราชวรมุนี	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดสังเวชวิศยาราม	 	 ก�ากับดูแลฝ่ายวิชาการ

	 	 	 โทร.	 08	7811	6677

	๑๑.	 พระวิสุทธิคณาภรณ์	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดราชาธิวาส	 	 ก�ากับดูแลฝ่ายสถิติ

	 	 	 โทร.	 08	4911	4933

	๑๒.	พระสรภาณโกศล	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	 	 ก�ากับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

	 	 	 โทร.	 0	2623	2833

	๑๓.	พระศรีมุนีวงศ์	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

	 	 วัดธาตุทอง	 	 ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป

	 	 	 โทร.	 0847097735

๒) ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

	๑.	 พระวินัยเมธี	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดสัมพันธวงศ์	 โทร.	 0	2622	5210

	 	 	 	 08	1843	6093
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	๒.	 พระครูวิจิตรการโกศล	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	วัดเสนหา/นครปฐม	 โทร.	 08	1858	9007

	๓.	 พระมหาอาทิตย์	อภินนฺโท	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดสัมพันธวงศ์	 โทร.	 08	8476	8055

	๔.	 พระสุวรรณ	กุสลจิตฺโต	ป.	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดโสมนัสวิหาร	 โทร.	 08	2510	9435

๓) ฝ่ำยวิชำกำร

	๑.	 พระประสิทธิสุตคุณ	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 โทร.	 0	2224	3013

	๒.	 พระมหาไมตรี	ปุญฺญามรินฺโท	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 โทร.	 08	7808	3755

	๓.	 พระมหาสิริชัย	สุขญาโณ	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 โทร.	 09	5649	4514

	๔.	 พระมหาเอกพงษ์	ปิยทสฺสี	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 โทร.	

๔) ฝ่ำยสถิติ

	๑.	 พระครูพุทธมนต์ปรีชา	(วิธาน)	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 โทร.	 0	2282	9692

	๒.	 พระครูปริยัติเมธาวัฒน์	 (พงษ์)	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดนรนาถสุนทริการาม	 โทร.	 08	9109	4801

	๓.	 พระมหาส�ารวย	นาควโร	 	 หัวหน้างานวัดผล

	 	 วัดสัมพันธวงศ์	 โทร.	 08	1495	8243
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	๔.	 พระมหาประจักร	ธมฺมวิภูโต	 	 หัวหน้างานทะเบียน

	 	 วัดชนะสงคราม		 โทร.	 08	4019	9283

	๕.	 พระกฤษณะ	ชุติกณฺโห	 	 หัวหน้างานข้อมูล

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 โทร.	 08	5100	8503

	๖.	 พระครูสังฆรักษ์เกษมศักดิ์	สิริธมฺโม	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดบวรมงคล	 โทร.	 08	1709	1252

	๗.	 พระมหาสุพิน	ธมฺมว�โส	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดโสมนัสวิหาร	 โทร.	 08	9520	8441

๕) ฝ่ำยธุรกำร

	๑.	 พระครูวินัยรสสุนทร	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดตรีทศเทพ		 โทร.	 0	2282	2712

	 	 	 	 08	6077	0253

	๒.	 พระมหาจินดา	ฐานจินฺโต	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร		 โทร.	 0	2281	2713

	 	 	 	 08	1929	8743

	๓.	 พระมหาโมทนา	ชยนนฺโท	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดชนะสงคราม	 โทร.	 089	0382959

	๔.	 พระมหาชลธิชา	ปทีโป	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดเสนหา	(นครปฐม)	 โทร.	 084	8023539

๖) ฝ่ำยนโยบำยและแผน

	๑.	 พระสิริวัฒโนดม	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม		 โทร.	 08	0352	4145
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	๒.	 พระครูปริตรโกศล	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดบวรนิเวศวิหาร		 โทร.	 0	2282	2665

	๓.	 พระมหาเตชนวิทย์	ญาณสุโภ	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดโสมนัสวิหาร	 โทร.	 08	6052	3927

๗) ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์

	๑.	 พระกวีวรญาณ	 	 หัวหน้าฝ่าย	

	 	 วัดศุขเกษมธรรมิการาม	(อ่างทอง)		โทร.	 08	7062	2962

	๒.	 พระปลัด	มงคล	อติมงฺคโล	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดธาตุทอง		 โทร.	 0	2714	2943

	 	 	 	 08	9128	3943

	๓.	 พระครูวินัยธร	ทินกร	อิสฺสโร	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดราษฎร์นิยม	(นนทบุรี)	 โทร.	 0813431284

๘) ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

	๑.	 พระครูโสภณเมธาวัฒน์	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดนรนาถสุนทริการาม	 โทร.	 08	1805	2899

	๒.	 พระครูปลัด	รัชฎา	สิริธมฺโม	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดอาษาสงคราม	 โทร.	 08	9665	3904

	๓.	 พระมหาสาคร	ธมฺมสาคโร	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดพระยายัง		 โทร.	

	๔.	 พระสุพัฒน์พงษ์	สุขวฑฺฒโน	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดเครือวัลย์		 โทร.	 08	7220	7081	
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	๕.	 พระครูพิพิธวรกิจจาทร	 	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษ

	 	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 โทร.	 08	9966	8050

	๖.	 พระมหาสุพิศ	ธมฺมคุตฺโต	 	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษ

	 	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 โทร.	 08	5832	0722

๙) ฝ่ำยปฏิคม

	๑.	 พระปริยัติสารคุณ	 	 หัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดบรมนิวาส		 โทร.	 08	7800	3166

	๒.	 พระครูวิมลสุตวัฒน์	 	 รองหัวหน้าฝ่าย

	 	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 โทร.	08	1992	2555

	๓.	 พระปลัด	ไพบูลย์	คุตฺตธมฺโม	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดธาตุทอง		 โทร.	 0	2381	6593

	๔.	 พระสุทธิพจน์	สุทฺธิวจโน	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่าย

	 	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 โทร.	 0	2629	5266

	 	 	 	 08	7910	6644

๑๐) บุคลำกรฝ่ำยคฤหัสถ์

	๑.	 นายฐานวัฒน์	ชัยพัฒน์ธัญกุล	(บรรเทิง)		 เจ้าหน้าที่ประสานงานส�านักงาน

	 	 	 	 แม่กองธรรมสนามหลวง	 	

	 	 	 โทร.	 0	2280	7682

	 	 	 	 0	2629	0961

	๒.	 นายถวิล	พลวงศ์สกุล	 	 เจ้าหน้าที่ประสานงานส�านักงาน

	 	 	 โทร.	 08	1285	9452
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	๓.	 นายเมธา	 เมรินทร์	 	 นักวิชาการ	ประจ�าส�านักงาน

	 	 	 โทร.	 08	1714	5623

	๔.	 นายชัยเชษฐ์	ปรีงาม	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

	 	 	 โทร.	 08	6884	9902

	๕.	 นายสมชาย	ศิริสุข	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

	 	 	 โทร.	 08	7562	3014

	๖.	 นางสาวนิภาพร	ชัยธนะภิญโญ	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

	 	 	 โทร.	 0	2441	4552

	๗.	 นางสาวชฎาภรณ์	ศรีอุ่นเรือน	 	 เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน

	 	 	 โทร.	0	2441	4552

	๘.	 นางปิ่นปัก	ชูบุญ	 	 เจ้าหน้าที่ช่วยงานส�านักงาน

	 	 	 โทร.	08	6883	1489

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
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หมำยเลขโทรศัพท์ และโทรศัพท์ภำยใน 

ของ 

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

๑.	 ห้องท�างาน	แม่กองธรรมสนามหลวง

	 	 	 โทร.	 0	2280	7682

	 	 	 	 0	2629	0961-2

๒.	 ห้องท�างาน	รองแม่กองธรรมสนามหลวง	

	 	 	 โทร.	 0	2280	7682

	 ฝ่ายนักธรรม	และฝ่ายธรรมศึกษา	 	 	 0	2629	0961-2

	 	 	 	 ภายในกด	110,	111

๓.	 ห้องท�างาน	 เลขานุการแม่กองธรรม	ฯ	รูปที่	๑

	 	 	 โทร.	0	2280	7682

	 	 	 	 ภายในกด	101

๔.	 ห้องท�างาน	 เลขานุการแม่กองธรรม ฯ	รูปที่	๒	 	 	 	 	

	 	 	 ภายในกด	102

๕.	 ฝ่ายธุรการ	 	 0	2629	4300-4

	 	 	 ภายในกด	104
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๖.	 ฝ่ายวิชาการ	 	 ภายในกด	105,	106

๗.	 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน	 	 ภายในกด	105,	106

๘.	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 	 ภายในกด	107,	108

๙.	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 	 ภายในกด	107,	108

๑๐.	ห้องประชุม	 	 ภายในกด	109

๑๑.	ฝ่ายปฏิคม	 	 ภายในกด	103

๑๒.	ฝ่ายบริหารทั่วไป		 	 โทร.	0	2281	1236	

๑๓.	ฝ่ายสถิติ	 	 ภายในกด	118,	119

๑๔.	ฝ่ายคลัง-พัสดุ	 	 ภายในกด	118

๑๕.	ห้องหัวหน้าฝ่ายสถิติ	 	 ภายในกด	121

๑๖.	เจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถาม	 	 ภายในกด	103,	104

๑๗.	หมำยเลขโทรศัพท์	 	 โทร.	 0	2280	7682

	 	 	 	 0	2629	0961-2

๑๘.	หมำยเลขโทรสำร (แฟกซ์)	 	 	 0	2629	2142	

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
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หมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

กับ 

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

๑.	 นายนพรัตน์	 เบญจวัฒนานันท์	 	 โทร.	0	2441	4500-2	 	

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	

๒.	 นายอ�านาจ	บัวศิริ	 	 โทร.	0	2441	4503		 	

	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 (๑)		

๓.	 นายพนม	ศรศิลป์	 	 โทร.	0	2441	4505

	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 (๒)	

๔.	 นายสมเกียรติ์	ธงศรี	 	 โทร.	0	2441	4542

	 ผู้อ�านวยการส�านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม		08	1831	6638

๕.	 นายวิโรจน์	อุ่มทรัพย์	 	 โทร.	0	2441	4549		 	

	 ผู้อ�านวยการกองพุทธศาสนศึกษา	 	 				08	1717	5665

๖.	 นายวิชัย	ทิพรักษ์		 	 โทร.	0	2441	4552		 	

	 หัวหน้าฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม	 						 	 	 	

	 กองพุทธศาสนศึกษา
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๗.	 นายสมบัติ	พิมพ์สอน		 	 โทร.	0	2441	4551	  

	 นักวิชาการศาสนาช�านาญการ	 	 				08	7984	3576	 

๘.	 นายฐานวัฒน์	ชัยพัฒน์ธัญกุล		 	 โทร.	0	2887	9467	 	 	

	 (บรรเทิง	อ�่าสกุล)	 เจ้าหน้าที่ธุรการ		 	 	 	 	 	

	 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง		

๙.	 นายสมบูรณ์	บุญครอบ		 	 โทร.	0	2441	1793	 	 	

	 ฝ่ายกิจการคณะสงฆ์	 		 				08	1628	5769		 	

	 ส�านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

๑๐.	 ส�านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม	 	 โทร.	0	2281	5093

๑๑.	 นางปิ่นปัก	ชูบุญ		 	 โทร.	0	2441	4551	 	 	

	 เจ้าหน้าที่ช่วยงาน	 	 				08	6883	1489		 	

	 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๒.	 โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ โทร.	0	2223	3351

       0	2223	5548

	 ผู้จัดการโรงพิมพ์	นายสุรพล	วิริยบรรเจิด			08	1689	0120

๑๔.	 ส�านักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ	(ธ)		 	 	

	 คณะขาบบวร	วัดบวรนิเวศวิหาร	 	 โทร.	0	2282	7012		 	

	 	 							0	2629	0779

๑๔.	 ส�านักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร	 	 โทร.	0	2282	2665		 	

	 ตึก	สว.ธรรมนิเวศ	 	 				0	2629	0269-70

๑๕.	 ส�านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง	 	 โทร.	0	2869	0481	 	 	

	 วัดปากน�้า	ภาษีเจริญ	 	 				0	2869	0485-90
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๑๖.	 มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 โทร.	0	2629	1391	 	 	

	 แผนกต�าราวิชาการ

๑๗.	 มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 โทร.	0	2281	7819			 	

	 แผนกผลประโยชน์

๑๘.	 มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 โทร.	0	2281	1085	 	 	

	 แผนกจ�าหน่าย

๑๙.	 มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	 	 โทร.	0	2281	7790	 	 	

	 แผนกโรงพิมพ์

๒๐.	 นายธารนันท์	 (อู)	สุขพูล	 	 โทร.	0	2281	7790	 	 	

	 เจ้าหน้าที่รับงานสิ่งพิมพ์	 	 	08	9694	6415

	 มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

*********

ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง




