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ค าน า 

 การจ่ายขอ้สอบแบบเดมิมคีวามไม่เรียบรอ้ยเกดิขึ้น  มผูีเ้ปิดซองขอ้สอบก่อนก าหนด  ท าให ้

ขอ้สอบธรรมสนามหลวงถูกเผยแพร่ผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ตอย่างรวดเร็ว  ดงัที่ไดร้บัการรอ้งเรียนทกุปี   

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้   ไดเ้ปลีย่นวธิีจ่ายขอ้สอบแบบเดิมที่พมิพ/์บรรจุใส่ซอง  เป็นจ่ายขอ้สอบ

ผ่านอนิเตอรเ์น็ต  ขอ้สอบที่รบัทางอนิเตอรเ์น็ตนัน้ไม่สามารถเปิดไดจ้นกวา่จะไดร้บัรหสัผ่านส าหรบั

เปิดขอ้สอบ  ส่วนรหสัผ่านนัน้จะไดร้บั ๒๐ - ๓๐ นาทก่ีอนสอบทางเครื่องโทรศพัทม์อืถือ  จกัช่วย

ใหข้อ้สอบธรรมสนามหลวงมคีวามรดักมุมากยิง่ขึ้น 

 การจ่ายขอ้สอบผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นการกระตุน้ใหส้นามสอบมีมาตรฐานที่สูงขึ้นและ 

มคีุณภาพมากขึ้น  ปจัจุบนัอาศยัเพยีงขอใหจ้ านวนผูเ้ขา้สอบเพยีงพอก็สามารถเปิดสนามสอบได ้ 

ท าใหเ้กดิปญัหาต่าง ๆ อย่างมากจากสนามสอบทีไ่มไ่ดคุ้ณภาพ  เพราะส่งขอ้มลูผดิๆ มายงัส านกังาน

แมก่องธรรมสนามหลวง  ท าใหก้ระบวนการต่างๆ ลา่ชา้   

 เพื่อใหก้ารบริหารจดัสอบนัน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและมคีุณภาพ  สนามสอบจะตอ้งมี

ความพรอ้มในการเป็นสนามสอบ ดงันี้  

- ดา้นอุปกรณ์ จะตอ้งมีความพรอ้มเพียงพอกบัจ านวนผูข้อเขา้สอบ ถา้มีผูข้อเขา้สอบ 

๑,๐๐๐ คน ก็ตอ้งม ัน่ใจว่าสามารถจดัหาเครื่องพมิพห์รือเครื่องถ่ายส าเนาใหเ้พียงพอกบัจ านวน 

ผูข้อเขา้สอบ  ถา้จดัสอบในลกัษณะฉายขอ้สอบออกเครื่องจอภาพโปรเจคเตอรก์็จะตอ้งจดัหา 

เครื่องฉายโปรเจคเตอรใ์หเ้พียงพอกบัจ านวนหอ้งสอบ  หรือจะใชล้กัษณะผสมผสานก็ได ้เช่น  

มีจ านวนหอ้งสอบ ๒๐ หอ้ง  มีเครื่องฉายโปรเจคเตอรส์  าหรบั ๑๐ หอ้ง  ก็สามารถจดัสอบใน

ลกัษณะ ๑๐ หอ้งสอบฉายขอ้สอบออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์ส่วนอีก ๑๐ หอ้งใชว้ธิีพมิพ/์ถ่าย

ส าเนาขอ้สอบ 



ข 

 

- ดา้นบุคลากร จะตอ้งมบีุคลากรดา้นต่าง ๆ  ควรมบีุคลากรที่รบัผิดชอบการตรวจสอบ

ขอ้มูล  บุคลากรที่รบัผดิชอบการจดัหาอุปกรณต่์าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรบัการจดัสอบ  บุคลากรที่ดูแล

ความเรยีบรอ้ยของสนามสอบ เป็นตน้ 

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง หวงัว่าจกัไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดีจากส านกัเรียน

และสนามสอบทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค  ในการจดัสอบธรรมสนามหลวงใหเ้ป็นไปดว้ยความ

เรยีบรอ้ยมปีระสทิธภิาพ 

 

๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๖  

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 



๑ 

 

 
 

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม 

เรื่อง ก าหนดระเบยีบวธิีปฏบิตัใินการสอบธรรมสนามหลวง 

ส านกัเรยีนสว่นกลาง 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้  นักธรรมชัน้ตรี ก าหนดสอบวนัที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัอาทติย ์- จนัทร ์- องัคาร - พธุ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค า่  

เดอืน ๑๑ รวมสอบ ๔ วนั วนัละ ๑ วชิาๆ ละ ๓ ช ัว่โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทกุวนั พรอ้มกนัท ัว่

ราชอาณาจกัร  นักธรรมชั้นโทและเอก ก าหนดสอบวนัที่ ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบั วนัองัคาร - พธุ - พฤหสับด ี- ศุกร ์แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค า่ เดอืน ๑๒  

รวมสอบ ๔ วนัๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ช ัว่โมง เริ่ มสอบเวลา ๑๓ .๐๐ น . ทุกวนั พรอ้มกัน 

ทัว่ราชอาณาจกัร และธรรมศึกษาทกุชัน้ ก าหนดสอบวนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบั  

วนัองัคาร แรม ๙ ค า่ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วนั ภาคเชา้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวชิาเรียงความ- 

แกก้ระทูธ้รรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวชิาธรรมะ วชิาพทุธะ และวชิาวนิยั ใหเ้วลาวชิาละ 

๕๐ นาท ีพรอ้มกนัท ัว่ราชอาณาจกัร ใชข้อ้สอบแบบปรนยัหรอืแบบเลอืกตอบ 

ระเบยีบปฏบิตัิ 

       ๑. สนามสอบธรรมในส่วนกลาง  สนามหลวงแผนกธรรมก าหนดใหส้  านกัเรียนต่างๆ รวมสอบ

ในสนามสอบส่วนกลาง ดงันี้  

  - นกัธรรมชัน้ตร ี จ านวน   ๓๖ สนาม     

  - นกัธรรมชัน้โทและเอก  จ านวน   ๑๓ สนาม   

  - ธรรมศึกษาชัน้ตร ีโท และเอก  จ านวน  ๔๒๒ สนาม  

ดงัปรากฏรายนามสนามสอบในเอกสารภาคผนวก 



๒ 

 

 ๒. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใชก้ระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่โรงพมิพ์

ส  านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจ าหน่าย หรือกระดาษชนิดอื่นที่ประทบัตราสนามหลวงแผนก

ธรรม แต่ตอ้งเป็นของทีส่นามสอบแจกใหใ้นเวลาสอบ นกัเรียนจะจดัหามาใชเ้องไม่ได ้เฉพาะใบตอบ

ของธรรมศึกษาทกุช ัน้ นอกจากวชิาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม สนามหลวงแผนกธรรมไดจ้ดัพมิพใ์ห ้

เป็นกระดาษใบตอบที่ตรวจดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์หา้มใชก้ระดาษใบตอบชนิดอืน่ 

  การเขียนตอบ ตอ้งเขยีนดว้ยหมึกสีด า สีน า้เงนิ หรือดินสอเท่านัน้ และตอบเรียงขอ้ 

ลงลา่งตามล  าดบั ส าหรบัธรรมศึกษาทกุชัน้ วชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม เขยีนตอบเหมอืนปีที่ผ่านมา 

ส่วนวชิาอื่น ใชฝ้นค าตอบลงในกระดาษใบตอบ ในปีการศึกษาทีผ่่านมายงัมนีกัเรียนบางส่วนที่ฝนผดิ 

ใหก้รรมการผูก้ ากบัหอ้งสอบศึกษาวิธีการฝนค าตอบใหเ้ขา้ใจ แลว้ก าชบันักเรียนผูเ้ขา้สอบฝน

ค าตอบใหถู้กตอ้งดว้ย  

 ๓. การใหเ้ลขประจ าตวัผูส้อบ ประธานสนามสอบเป็นผูก้  าหนดเลขประจ าตวัผูส้อบใน 

สนามสอบชัน้หนึ่งๆ ใหต้ ัง้แต่เลข ๑ จากส านกัเรยีนที ่๑ ไปจนถงึส านกัเรยีนสุดทา้ยในสนามสอบ 

  ๔. การจดัหอ้งสอบ ใหป้ระธานสนามสอบรวบรวมขอ้มลูบญัช ี จดัสถานทีส่อบและเลขทีน่ ัง่

สอบ แลว้แจง้แก่นกัเรยีนผูข้อเขา้สอบ ก่อนเขา้หอ้งสอบ  

 ๕. กรรมการก ากบัหอ้งสอบ ในหอ้งสอบหนึ่งๆ ใหม้กีรรมการก ากบัหอ้งสอบที่เจา้ส  านกัเรียน 

หรือประธานสนามสอบแต่งตัง้ อย่างนอ้ยหอ้งละ ๒ รูป/คน รวมถึงกรรมการก ากบัหอ้งสอบใน 

สนามสอบธรรมศึกษาทีเ่ปิดสอบในโรงเรยีน สถานศึกษา และสถานทีอ่ื่นๆ ดว้ย  

 ๖. การลงหมายเหตขุาดสอบ หากมผูีข้าดสอบดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ตอ้งลงหมายเหตใุนบญัชี

รบัใบตอบ และขดีเสน้แดงทบัใหช้ดัเจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธ เป็นตน้ ขาดสอบใน 

วนัไหนบอกใหช้ดัเจนดว้ย 

 ๗. การยกเลิกเลขประจ าตวั กรรมการที่ก ากบัหอ้งสอบตอ้งยกเลกิเลขประจ าตวันกัเรียนที่ 

ขาดสอบ หา้มยกเลขประจ าตวันัน้ใหน้กัเรยีนอื่นมาใชเ้ลขประจ าตวัเพือ่สอบแทน 

 ๘. บญัชียอดจ านวนและบญัชีส ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบนักธรรมชัน้ตรี ใหส้  านกัเรียนจดัท า

บญัชียอดจ านวนผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้ตรี (สถ.๔) และบญัชีส  ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบนกัธรรม 

ชัน้ตรี (ศ.๑) พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี จ านวน ๒ ชุด ส่งที่ส  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด  



๓ 

 

ส่งประธานสนามสอบที่ก าหนด ๑ ชดุ ภายในวนัแรม ๑ ค า่ เดือน ๑๐ ตรงกบัวนัที่ ๒๐ กนัยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๙. บญัชียอดจ านวนและบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบนักธรรมชั้นโทและเอก ใหส้  านกัเรียน

จดัท าบญัชียอดจ านวนผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก (สถ.๔) ที่มจี  านวนนกัเรียนขอเขา้สอบ 

(แยกเป็นอกีบญัชหีนึ่งจากบญัชนีกัธรรมชัน้ตรี) และบญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก 

(ศ.๒) พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี จ านวน ๒ ชุด ส่งที่ส  านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด  

ส่งประธานสนามสอบทีก่  าหนด ๑ ชดุ ภายใน  วนัข้ึน ๑๕ ค า่ เดือน ๑๑  ตรงกบัวนัที่ ๑๙ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑๐. บญัชียอดจ านวนและบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทุกชั้น ใหส้  านกัเรียนจดัท า

บญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทกุช ัน้ดงัเช่นปีที่ผ่านมา และใหน้ าขอ้มูลบญัชรีายชื่อผูข้อ

เขา้สอบธรรมศึกษา ช ัน้ตรี (ศ.๕) บญัชีรายชื่อผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาชัน้โทและเอก (ศ.๖)  

ส่งส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวนัข้ึน ๑๕ ค า่ เดือน ๑๑ ตรงกบัวนัที่ ๑๙ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในส่วนของบญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาชัน้โทและเอก ส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ขอให เ้จา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตัิงานพมิพข์อ้มูลของ

ส านกัเรียนประสานกบัส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นระยะๆ จนกวา่ขอ้มูลจะถูกตอ้งสมบูรณ์

รอ้ยเปอรเ์ซน็ต)์ 

  อน่ึง เพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้

รวดเรว็ยิ่งข้ึน ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงไดป้รบัปรุงรูปแบบบญัชี ศ. ๑, ศ. ๒, ศ. ๓, ศ. ๕, 

ศ. ๖ และ ศ. ๗ ใหม่ ใหส้ านักเรียนส่วนกลาง ใชรู้ปแบบบญัชีที่ปรบัปรุงใหม่ ต ัง้แต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ เป็นตน้ไป (ตามรูปแบบบญัชีที่ส่งมาพรอ้มน้ี) และใหเ้ลขานุการส านักเรียนหรือผูป้ฏบิตัิงาน

พมิพข์อ้มูลผูข้อเขา้สอบ ตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้งกอ่นน าสง่ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

 ๑๑. บญัชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบญัชีรายช่ือผูร้บัขอ้สอบธรรม

สนามหลวงออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงก าหนดวธิีรบัขอ้สอบ

ธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใหส้ะดวกในการติดต่อประสานงานกบัสนามสอบ 

ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงไดก้ าหนดรูปแบบบญัชรีายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง 

และบญัชรีายชื่อผูร้บัขอ้สอบธรรมสนามหลวงออนไลน ์ใหส้  านกัเรียนที่มสีนามสอบจดัท าบญัชดีงักลา่ว



๔ 

 

ทัง้สองบญัช ีและน าส่งส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงพรอ้มกบับญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบตามเวลาที่

ก าหนดในชัน้นัน้ๆ  

  ๑๒.  การรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้ตรี  การรบัขอ้สอบในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้  ไดเ้ปลีย่นแปลงจาก

รูปแบบเดิม เป็นวธิีใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในการพิมพ/์ถ่ายส าเนา หรือแสดงดว้ยเครื่อง

โปรเจคเตอร ์โดยส านกังาน  แมก่องธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร ์ซึ่ง

มวีธิรีบัขอ้สอบ ๒ ประการ คอื 

  - รบัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง หรอื 

  - รบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบจากส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

  ใหส้นามสอบรบัขอ้สอบทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง     -

(http://www.gongtham.net)  หรอืตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบที่ส  านกังานแมก่องธรรม

สนามหลวง    ตัง้แต่วนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป   

  อนึ่ง ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงประสงคใ์หท้กุสนามสอบรบัขอ้สอบดว้ยระบบ

อนิเตอรเ์น็ต โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้  

๑. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, ฯลฯ 

๒. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื 

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

เรยีบรอ้ย 

๓. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ”   

๔. ใส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน (ทีไ่ดร้บัทาง E-Mail) แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

๕. เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบทัง้หมด ๔ แฟ้ม ตามจ านวนวชิา ใหค้ลกิ 

แต่ละแฟ้มและท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์

  วนัที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ตรี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ 

เบอร ์ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ใหเ้ปิดแฟ้ม

ขอ้สอบ ดงันี้ 



๕ 

 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. โปรแกรมจะถามรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS 

หรอืทาง E-Mail 

๓. พมิพ/์ถา่ยส าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์

  วนัที่ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้ตร ี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ 

เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ  และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ใหป้ฏบิตัิ

เช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาพทุธ นักธรรมชัน้ตร ี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ 

เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ  และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ใหป้ฏบิตัิ

เช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาวนิัย นักธรรมชัน้ตรี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ 

เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ  และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ใหป้ฏบิตัิ

เช่นเดยีวกบัวนัแรก 

 ๑๓. การรบัสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนักธรรมชัน้ตรี ส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง จะจดัส่งสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนกัธรรมชัน้ตรี ไปยงัสนามสอบ

นกัธรรมชัน้ตรสี่วนกลางทกุสนามสอบ   

  ๑๔.  การรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้โทและเอก การรบัขอ้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก ไดก้ าหนด

เช่นเดียวกบันกัธรรมชัน้ตรี ใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการพมิพ /์ถ่ายส าเนา หรือแสดงดว้ย

เครื่องโปรเจคเตอร ์โดยส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร ์

ซึง่มวีธิรีบัขอ้สอบ ๒ ประการ คอื 

  - รบัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง หรอื 



๖ 

 

  - รบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบจากส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

  ใหส้นามสอบรบัขอ้สอบทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง      -

(http://www.gongtham.net)  หรอืตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบที่ส  านกังานแมก่องธรรม

สนามหลวง    ตัง้แต่วนัที่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

  อนึ่ง ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงประสงคใ์หท้กุสนามสอบรบัขอ้สอบดว้ยระบบ

อนิเตอรเ์น็ต โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้  

๑. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, ฯลฯ 

๒. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื 

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

เรยีบรอ้ย 

๓. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ”   

๔. ใส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน (ทีไ่ดร้บัทาง E-Mail) แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

๕. เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบทัง้หมด ๘ แฟ้ม  ตามจ านวนชัน้และวชิา  

ใหค้ลกิ แต่ละแฟ้มและท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์

  วนัที่ ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชากระทู  ้ นักธรรมชั้นโทและเอก ไปยงัหมายเลข

โทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมื่อไดร้บั

รหสัผ่านแลว้ใหเ้ปิดแฟ้มขอ้สอบ ดงันี้ 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. โปรแกรมจะถามรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS 

หรอืทาง E-Mail 

๓. พมิพ/์ถา่ยส าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์ 

  วนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะ

ท าการส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลข



๗ 

 

โทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บั

รหสัผ่านแลว้ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะ

ท าการส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาพทุธ นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลข

โทรศพัทม์อืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บั

รหสัผ่านแลว้ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะ

ท าการส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิาวินัย นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์

มอืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

      ๑๕. การรบัสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอืน่ๆ การสอบนักธรรมชัน้โทและเอก ส านกังานแมก่องธรรม

สนามหลวงจะจดัส่งสมดุเซน็เยีย่มและเอกสารอื่นๆ การสอบนกัธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัสนามสอบ

นกัธรรมชัน้โทและเอกส่วนกลาง ทกุสนามสอบ   

  ๑๖.  การรบัขอ้สอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท และเอก การรบัขอ้สอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท และเอก 

ไดก้ าหนดเช่นเดยีวกบันกัธรรม ใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการพมิพ/์ถ่ายส าเนา หรือแสดงดว้ย

เครื่องโปรเจคเตอร ์โดยส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร ์

ซึง่มวีธิรีบัขอ้สอบ ๒ ประการ คอื 

  - รบัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง หรอื 

  - รบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบจากส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

  ใหส้นามสอบรบัขอ้สอบทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง     -

(http://www.gongtham.net)  หรอืตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบที่ส  านกังานแมก่องธรรม

สนามหลวง    ตัง้แต่วนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป 



๘ 

 

  อนึ่ง ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงประสงคใ์หท้กุสนามสอบรบัขอ้สอบดว้ยระบบ

อนิเตอรเ์น็ต โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้  

๑. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, ฯลฯ 

๒. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คือ 

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

เรยีบรอ้ย 

๓. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ”   

๔. ใส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน (ทีไ่ดร้บัทาง E-Mail) แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

๕. เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบทัง้หมด ๑๒ แฟ้ม  ตามจ านวนชัน้และวชิา  

ใหค้ลกิแต่ละแฟ้มและท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิากระทู ้ ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืท ัง้ 

๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ใหเ้ปิด

แฟ้มขอ้สอบ ดงันี้ 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. โปรแกรมจะถามรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS 

หรอืทาง E-Mail 

๓. พมิพ/์ถา่ยส าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่ง รหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื

ท ัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ให ้

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 



๙ 

 

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาพทุธ ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื

ท ัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ให ้

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาวนัิย ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื

ท ัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ให ้

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

 เฉพาะธรรมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงใบตอบวิชาปรนัย คอื วิชาธรรม พทุธ และวนิัย เป็น

ใบเดียวกนั คอื ท ัง้ ๓ วชิาอยู่ในใบเดียวกนั  เม่ือสอบเสรจ็แต่ละวิชาใหนั้กเรียนน าสง่ที่กรรมการ 

ผูก้ ากบัหอ้งสอบ เม่ือถงึเวลาสอบวชิาต่อไปใหร้บัใบตอบเดิมท าการสอบวิชาต่อไป จนกว่าจะครบ 

ทัง้ ๓ วชิา  

 ๑๗. การรบักระดาษใบตอบ สมดุเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ การสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท 

และเอก ใหส้  านกัเรียนส่วนกลางมารบักระดาษใบตอบ สมดุเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ การสอบ

ธรรมศึกษาทกุชัน้ ต ัง้แต่วนัที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป เวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๘.๐๐ น. 

ทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  

 ๑๘. กรณีมีการทุจริต ถา้ปรากฏว่ามีผูท้  าทุจริตในการสอบ ใหล้งหมายเหตุที่หวักระดาษ 

ใบตอบและลงชื่อกรรมการผูก้  ากบัหอ้งสอบนัน้ๆ ทกุรูป และใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบลงชื่อรบัรอง

ดว้ย ทจุรติดว้ยอาการอย่างไร ตอ้งบนัทกึบอกใหช้ดัเจน 

 ๑๙. บญัชีรบัใบตอบนักธรรมทุกชัน้ ใหใ้ชใ้บเดยีวท ัง้ ๔ วชิา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

จดัท าขอ้มลู ใหใ้ชรู้ปแบบพมิพด์ว้ยคอมพวิเตอรท์ี่ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงออกแบบใหม่ 

(ตามรูปแบบบญัชีที่สง่มาพรอ้มน้ี) โดยใหส้นามสอบพมิพข์อ้มูลตามรูปแบบใหเ้รียบรอ้ย เรียงล  าดบั

ใหต้รงกบับญัชีขอเขา้สอบ (ศ.๑, ศ.๒) เมื่อส่งใบตอบวนัแรกใหน้ักเรียนตรวจสอบชื่อ ฉายา 

นามสกลุ ฯลฯ หากผดิใหน้กัเรียนเขยีนแกไ้ขในบญัชรีบัใบตอบนัน้ แลว้ลงลายมือช่ือดว้ยตวับรรจง



๑๐ 

 

ในช่องประจ าวชิาน้ัน ๆ ในแต่ละวนั (ไม่ควรใชล้ายเซ็น) ผูส้อบจะตอ้งลงลายมอืชื่อดว้ยตนเอง จะ

ลงชื่อแทนกนัไมไ่ด ้ 

 ๒๐. บญัชีรบัใบตอบธรรมศึกษาทกุชัน้ ใหใ้ชใ้บเดียวท ัง้ ๔ วชิา ใหส้ านักเรียนที่มีสนามสอบ 

พมิพบ์ญัชีรบัใบตอบจากฐานขอ้มูลของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่าน้ัน หา้มจดัพมิพเ์อง  

โดยใหก้ าหนดวา่หอ้งหนึ่งๆ มผูีเ้ขา้สอบเท่าใด ระบบฐานขอ้มูลของส านกังานฯ จะด าเนินการพมิพเ์ป็น

รูปแบบบญัชีรบัใบตอบดงัเช่น  ปีที่ผ่านมา ท ัง้นี้ เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล เมื่อส่งใบตอบวชิาแรกให ้

นกัเรียนตรวจสอบชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผิดใหน้กัเรียนเขยีนแกไ้ขในบญัชีรบัใบตอบนัน้ แลว้ลง

ลายมือช่ือดว้ยตวับรรจงในช่องประจ าวิชาน้ันๆ (ไม่ควรใชล้ายเซ็น) ผูส้อบจะตอ้งลงลายมอืชื่อดว้ย

ตนเอง  จะลงชื่อแทนกนัไมไ่ด ้

  อน่ึง ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรบัพจิารณาเฉพาะรายช่ือผูข้อเขา้สอบที่เขา้สู่

ระบบฐานขอ้มูลของส านักงานฯ แลว้พิมพเ์ป็นบญัชีรบัใบตอบเท่าน้ัน หากมีรายช่ือเพิ่มเติม

ภายหลงั จะไม่รบัพจิารณา   

 ๒๑. การเรยีงใบตอบของนักเรยีน ใหเ้รยีงใบตอบของนกัเรยีนตามเลขประจ าตวัตามล  าดบัจาก

จ านวนนอ้ยอยู่ขา้งบนไปหาจ านวนมาก ไมต่อ้งเยบ็ปึก 

 ๒๒. การบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นตรีเขา้ห่อ ใหท้  าต่อหนา้คณะกรรมการ เมื่อสอบวชิาใด 

เสร็จแลว้ ใหห้่อวิชานั้นเป็นวนัๆ ไปทุกวนั แลว้เขียนบอกไวน้อกห่อใหช้ ัดเจนว่า วิชาอะไร  

สอบสนามไหน ฯลฯ ใหค้ณะกรรมการลงชื่อรบัรอง พรอ้มกบับอกเวลาวนั เดือน ปี ที่ปิดซองดว้ย 

เมือ่ครบ ๔ วชิาแลว้ แลว้รวบรวมส่งที่ส  านกังาน แม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวนัที่ ๑๙ ตลุาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒๓.  บญัชีรบัใบตอบ บญัชียอดจ านวนผูเ้ขา้สอบนักธรรมชัน้ตรี และซีดีบนัทึกขอ้มูลบญัชีรบั

ใบตอบ ใหส้นามสอบรวบรวมบญัชรีบัใบตอบ บญัชยีอดจ านวนนกัเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ 

ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พรอ้มท ัง้ซีดีบนัทึกขอ้มูลบญัชีรบัใบตอบ, บญัชีเรียกชื่อ  

(ศ.๓) ทีแ่กไ้ขรายการผดิพลาดแลว้ ส่งทีส่  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวนัที่ ๑๙ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๑๑ 

 

 ๒๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี  ก าหนดตรวจวนัที่ ๔ - ๕ - ๖ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัจนัทร ์- องัคาร - พุธ ขึ้น ๒ - ๓ - ๔ ค า่ เดือน ๑๒ เริ่มตรวจเวลา  

๐๙.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วดัยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  

 ๒๕. การประกาศผลสอบนักธรรมชัน้ตรี ก าหนดประกาศวนัที่ ๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตรงกบั วนัศุกร ์แรม ๕ ค า่ เดอืน ๑๒  ณ ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  

 ๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้โทและเอก ใหท้  าต่อหนา้กรรมการ เมือ่สอบวชิาใดเสร็จแลว้ 

ใหห้่อวชิานัน้เป็นวนัๆ และเป็นชัน้ๆ ไปทุกวนั แลว้เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจนว่า วชิาอะไร ซองที่

เท่าไร สอบสนามไหน เป็นตน้ ใหค้ณะกรรมการลงชื่อรบัรอง พรอ้มกบับอกเวลา วนั เดอืน ปี ที่ปิดซอง

ดว้ย เมือ่ครบ ๔ วชิาแลว้ ใหห้่อรวมเฉพาะชัน้ เป็นนกัธรรมชัน้โท ๑ ห่อ นกัธรรมชัน้เอก ๑ ห่อ ถา้มี

ช ัน้ละหลายห่อ ใหบ้อกจ านวนดว้ยวา่กี่ห่อ ห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมือ่ประธานสนามสอบปิดซองใบตอบ

ขอ้สอบแลว้ หา้มมใิหเ้ปิดซองใบตอบอีกเป็นอนัขาด แลว้ส่งที่ส  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

ภายในวนัที่ ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาทุกชัน้เขา้ห่อ ใหท้  าต่อหนา้กรรมการ เมื่อสอบวชิาใดเสร็จ

แลว้ ใหห้่อวิชานั้นเป็นชั้นๆ แลว้เขียนบอกไวน้อกห่อใหช้ ัดเจนว่า วิชาอะไร ซองที่ เท่าไร  

สอบสนามไหน เป็นตน้  ใหค้ณะกรรมการลงชื่อรบัรอง พรอ้มกบับอกเวลา วนั เดือน ปี ที่ปิดซอง

ดว้ย เมือ่ครบ ๔ วชิาแลว้ ใหห้่อรวมเฉพาะช ัน้ เป็นธรรมศึกษาชัน้ตรี ๑ ห่อ ธรรมศึกษาชัน้โท ๑ ห่อ 

และธรรมศึกษาชัน้เอก ๑ ห่อ ถา้มชี ัน้ละหลายห่อ ใหบ้อกจ านวนดว้ยวา่กี่ห่อๆ ที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมื่อ

ประธานสนามสอบปิดซองใบตอบขอ้สอบแลว้ หา้มมิใหเ้ปิดซองใบตอบอีกเป็นอนัขาด แลว้ส่งที่

ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง ภายในวนัที่ ๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒๘.  บญัชีรบัใบตอบและบญัชียอดจ านวนผูเ้ขา้สอบ ใหป้ระธานสนามสอบรวบรวมบญัชี 

ทกุประเภท และจ านวนนกัเรยีนทีส่่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม 

ส่งทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงพรอ้มกระดาษใบตอบ 



๑๒ 

 

 ๒๙.  การจดัพมิพบ์ญัชีรบัใบตอบลงแผ่นซีดีบนัทึกขอ้มูล (เฉพาะนักธรรม) ใหแ้กไ้ขรายการ 

ทีผ่ดิในบญัชรีบัใบตอบ และบญัชเีรยีกชื่อ (ศ.๓) แลว้บนัทกึลงแผ่นซดี ีพรอ้มน าส่งส านกังานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง เพือ่ความสะดวกถูกตอ้งของขอ้มูลในการกรอกรวมคะแนน ประกาศผลสอบ และ

จดัพมิพป์ระกาศนียบตัรใหแ้ก่นกัเรยีนผูส้อบได ้

 ๓๐. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้โท และกระทูธ้รรมศึกษาชัน้ตรี-โท ก าหนดตรวจวนัที่ ๑๑ - 

๑๒ - ๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัพธุ - พฤหสับด ี- ศุกร ์ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ ค า่ เดอืน ๑  

เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนกัธรรมชัน้โทและใบตอบธรรมศึกษา  

วชิาเรียงความแกก้ระทูธ้รรมชัน้ตรี-โท ของส านกัเรียนส่วนกลาง จะด าเนินการตรวจ ณ ศาลาแดง 

หนา้พระอโุบสถวดับวรนิเวศวหิาร และส านกังาน    แมก่องธรรมสนามหลวง ดงัเช่นทกุปีทีผ่่านมา  

 ๓๑. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้เอก และธรรมศึกษาชัน้เอก ก าหนดตรวจวนัที่ ๑๘ - ๑๙ - 

๒๐ - ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัพธุ - พฤหสับด ี- ศุกร ์- เสาร ์แรม ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ค า่ 

เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๐๐ น.ใบตอบนกัธรรมชัน้เอก และใบตอบธรรม

ศึกษาชัน้เอก จะด าเนินการตรวจทีว่ดัสามพระยา ดงัเช่นทกุปีทีผ่่านมา  

 ๓๒. ส านักเรยีนที่แยกสอบโดยเฉพาะ ใหเ้จา้ส  านกัเรียนพจิารณาแต่งตัง้พระภกิษุผูส้ามารถไป

เป็นกรรมการควบคุมดูแลการสอบอย่างนอ้ยแห่งละ ๓ รูป 

 ๓๓. ส านักเรียนคณะเขต ใหเ้จา้คณะเขตนัน้ๆ ต ัง้คณะกรรมการอ านวยการสอบประจ า 

สนามสอบนัน้ๆ อย่างนอ้ยแห่งละ ๓ รูป 

 ๓๔. รายงานการสอบธรรม ใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่ง ท ารายงานโดยตรงไปที่

ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง 

 ๓๕. การประกาศอนุโมทนา ถา้มบีญัชีรายนามท่านผูบ้ริจาคทรพัยอ์ุปถมัภใ์นการสอบธรรม

สนามหลวง สมควรประกาศอนุโมทนา ใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบนั้นๆ ด าเนินการประกาศ

อนุโมทนาโดยตรง 

  



๑๓ 

 

 ๓๖. ระเบยีบอืน่ๆ นอกจากนี้ ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบของสนามหลวงแผนกธรรมทกุประการ 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒  สงิหาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 (สมเด็จพระวนัรตั) 

แมก่องธรรมสนามหลวง 

 

  

  



๑๔ 

 

 

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม 

เรื่อง ก าหนดระเบยีบวธิีปฏบิตัใินการสอบธรรมสนามหลวง 

ส านกัเรยีนสว่นภมูิภาค 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้  นักธรรมชัน้ตรี ก าหนดสอบวนัที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัอาทติย ์- จนัทร ์- องัคาร - พธุ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค า่  

เดือน ๑๑ รวมสอบ  ๔ วนัๆ ละ ๑ วชิาๆ ละ ๓ ช ัว่โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวนั พรอ้มกนั 

ทัว่ราชอาณาจกัร  นักธรรมชัน้โทและเอก ก าหนดสอบวนัที่ ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ตรงกบั วนัองัคาร - พธุ - พฤหสับด ี- ศุกร ์แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค า่ เดอืน ๑๒  

รวมสอบ ๔ วนัๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ช ัว่โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓ .๐๐ น . ทุกวนั พรอ้มกัน 

ทัว่ราชอาณาจกัร และธรรมศึกษาทกุชัน้ ก าหนดสอบวนัที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบั 

วนัองัคาร แรม ๙ ค า่ เดอืน ๑๒ รวมสอบ ๑ วนั   ภาคเชา้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวชิาเรียงความ- 

แกก้ระทูธ้รรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวชิาธรรมะ วชิาพทุธะ และวชิาวนิยั ใหเ้วลาวชิาละ 

๕๐ นาท ีพรอ้มกนัท ัว่ราชอาณาจกัร ใชข้อ้สอบแบบปรนยัหรอืแบบเลอืกตอบ 
 

 

ระเบียบปฏบิตัิ 

          ๑. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใชก้ระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่โรงพมิพ์

ส  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจิ าหน่าย หรอืกระดาษชนิดอื่นทีป่ระทบัตราสนามหลวงแผนกธรรม 

แต่ตอ้งเป็นกระดาษที่สนามสอบแจกใหใ้นเวลาสอบ นกัเรียนจะจดัหามาใชเ้องไม่ได ้เฉพาะใบตอบของ

ธรรมศึกษาทุกชัน้ นอกจากวชิาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม ใหร้บัที่ส  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

หา้มใชก้ระดาษใบตอบชนิดอื่น  การเขียนตอบ ตอ้งเขยีนดว้ยหมกึสดี า สีน า้เงนิ หรือดินสอเท่านัน้ 



๑๕ 

 

และตอบเรยีงขอ้ลงลา่งตามล  าดบั ส าหรบัธรรมศึกษาทกุช ัน้ วชิาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม เขยีนตอบ

เหมอืนปีที่ผ่านมา ส่วนวชิาอื่นใหใ้ชก้ระดาษใบตอบของสนามหลวงแผนกธรรม ใหท้  าตามค าส ัง่ใน

ขอ้สอบนัน้ 

 ๒. การใหเ้ลขประจ าตวัผูส้อบ เลขประจ าตวัผูส้อบในจงัหวดัหนึ่งๆ ช ัน้หนึ่งๆ ใหต้ ัง้แต่เลข 

๑ จากอ าเภอเมอืงไปตามล  าดบัอ าเภอ จนถงึอ าเภอสุดทา้ยของจงัหวดันัน้ๆ 

 ๓. กรรมการก ากบัหอ้งสอบ ในหอ้งสอบหนึ่งๆ ใหม้ีกรรมการก ากบัหอ้งสอบที่เจา้คณะ

จงัหวดั หรอืประธานสนามสอบแต่งต ัง้ อย่างนอ้ยหอ้งละ ๒ รูป/คน รวมถงึกรรมการก ากบัหอ้งสอบ

ในสนามสอบธรรมศึกษาทีเ่ปิดสอบในโรงเรยีน สถานศึกษา และสถานทีอ่ื่นๆ ดว้ย  

 ๔. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมผูีข้าดสอบดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ตอ้งลงหมายเหตุในบญัชี 

รบัใบตอบ และขดีเสน้แดงทบัใหช้ดัเจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตวุา่ อาพาธ เป็นตน้ ขาดสอบใน  

วนัไหนบอกใหช้ดัเจนดว้ย 

 ๕. การยกเลิกเลขประจ าตวั กรรมการก ากบัหอ้งสอบตอ้งยกเลกิเลขประจ าตวันกัเรียนที่

ขาดสอบ หา้มใหเ้ลขประจ าตวัแก่นกัเรยีนอื่นมาใชเ้ลขประจ าตวันัน้เพือ่สอบแทน 

 ๖. บญัชียอดจ านวนและบญัชีส ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบนักธรรมชัน้ตรี ใหส้  านกัเรียนคณะ

จงัหวดัจดัท าบญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้ตรี (สถ.๕) และบญัชสี  ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบ

นกัธรรมชัน้ตรี (ศ.๑) พรอ้มบนัทกึลงแผ่นซดี ีส่งส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวนัแรม 

๑ ค า่ เดือน ๑๐ ตรงกบัวนัที่ ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๗. บญัชียอดจ านวนและบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบนักธรรมชัน้โทและเอก ใหส้  านกัเรียนคณะ

จงัหวดัจดัท าบญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก (สถ.๕) (แยกเป็นอกีบญัชหีนึ่งจากบญัชี

นกัธรรมชัน้ตร)ี และบญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก (ศ.๒) พรอ้มบนัทกึลงแผ่นซดี ีส่ง

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวนัข้ึน ๑๕ ค า่ เดือน ๑๑ ตรงกบัวนัที่ ๑๙ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อพน้ก าหนด ดงักลา่วแลว้ สนามหลวงแผนกธรรมหา้มมิใหมี้การส่งช่ือนักเรียน 

ขอเขา้สอบเพิ่มเตมิ 



๑๖ 

 

 ๘. การส่งบญัชีจ านวนผูข้อเขา้สอบนักธรรมชัน้โท-เอก ส านกัเรียนคณะสงฆจ์งัหวดัคณะ

ธรรมยุต ทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงไดป้ระกาศใหไ้ปรวมสอบกบัสนามสอบส านกัเรยีนคณะสงฆ์

จงัหวดัมหานิกาย ตอ้งส่งบญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบ (สถ.๕) ใหแ้ก่สนามสอบเพือ่จดัสถานทีส่อบ 

 ๙. บญัชียอดจ านวนและบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทุกชั้น ใหส้  านกัเรียนคณะ

จงัหวดั  จดัท าบญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทกุช ั้น (สถ.๖) ที่มนีกัเรียนขอเขา้สอบธรรม

ศึกษา (แยกเป็นอกีบญัชหีนึ่งจากบญัชผูีข้อเขา้สอบนกัธรรม) และจดัท าบญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบธรรม

ศึกษาชัน้ตรี (ศ.๕) บญัชีรายชื่อผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาชัน้โทและเอก (ศ.๖) พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีด ี 

ส่งส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวนัข้ึน ๑๕ ค า่ เดือน ๑๑  ตรงกบัวนัที่ ๑๙ ตลุาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  อน่ึง เพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้

รวดเรว็ยิ่งข้ึน ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงไดป้รบัปรุงรูปแบบบญัชี ศ. ๑, ศ. ๒, ศ. ๓, ศ. ๕, 

ศ. ๖ และ ศ. ๗ ใหม่ ใหส้ านักเรียนส่วนภูมิภาค ใชรู้ปแบบบญัชีที่ปรบัปรุงใหม่ ต ัง้แต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๖ เป็นตน้ไป (ตามรูปแบบบญัชีที่สง่มาพรอ้มน้ี) และใหส้ านักเรยีนคณะจงัหวดัตรวจสอบขอ้มูล

ใหถู้กตอ้งกอ่นน าสง่ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

     ๑๐. บญัชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบญัชีรายช่ือผูร้บัขอ้สอบธรรม

สนามหลวงออนไลน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงก าหนดวธิีรบัขอ้สอบ

ธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใหส้ะดวกในการติดต่อประสานงานกบัสนามสอบ 

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงไดก้ าหนดรูปแบบบญัชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง 

และบญัชีรายชื่อผูร้บัขอ้สอบธรรมสนามหลวงออนไลน ์ใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดัจดัท าบญัชีดงักล่าว 

ทัง้สองบญัช ีและน าส่งส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงพรอ้มกบับญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบตามเวลาที่

ก าหนดในชัน้นัน้ๆ  

        ๑๑. สนามสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ให เ้จา้คณะจังหวดัโดยความเห็นชอบของ 

เจา้คณะภาค พจิารณารวมสอบนกัธรรมชัน้โทและเอกเป็นสนามสอบแห่งเดียวกนั หรือจะพจิารณา

แยกสนามสอบเป็นสนามสอบนกัธรรมชัน้โท ๑ แห่ง และสนามสอบนกัธรรมชัน้เอก ๑ แห่ง   

ตามความเหมาะสม 



๑๗ 

 

 ๑๒.  การรวมสนามสอบ ในสนามสอบคณะสงฆจ์งัหวดัมหานิกายที่มสี  านกัเรียนคณะสงฆ์

จงัหวดัคณะธรรมยุตร่วมสอบดว้ย จดัหอ้งสอบรวมกนัได ้แต่ตอ้งแยกท าบญัชรีบัใบตอบต่างหาก 

      ๑๓. การรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้ตรี การรบัขอ้สอบในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้  ไดเ้ปลีย่นแปลงจาก

รูปแบบเดิม เป็นวธิีใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในการพิมพ์/ถ่ายส าเนา หรือแสดงดว้ยเครื่อง

โปรเจคเตอร ์โดยส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร ์ซึ่งมี

วธิรีบัขอ้สอบ ๒ ประการ คอื 

  - รบัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง หรอื 

  - รบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบจากส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

  ใหร้บัขอ้สอบที่เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง  

 (http://www.gongtham.net)  หรือติดต่อรบัแผ่นซดีีบรรจุขอ้สอบที่ส  านกังานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง ต ัง้แต่วนัที ่๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป   

  อนึ่ง ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงคใ์หท้กุสนามสอบรบัขอ้สอบดว้ย

ระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้   

๑. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, ฯลฯ 

๒. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื 

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

เรยีบรอ้ย 

๓. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ”   

๔. ใส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน (ทีไ่ดร้บัทาง E-Mail) แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

๕. เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบทัง้หมด ๔ แฟ้ม ตามจ านวนวชิา ใหค้ลกิแต่

ละแฟ้มและท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์

  วนัที่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการส่ง

รหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิากระทู ้ นักธรรมชัน้ตร ี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหเ้ปิดแฟ้มขอ้สอบ ดงันี้ 



๑๘ 

 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. โปรแกรมจะถามรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS 

หรอืทาง E-Mail 

๓. พมิพ/์ถา่ยส าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์ 

  วนัที่ ๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้ตร ี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ  เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่ง  รหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิาพทุธ นักธรรมชัน้ตร ี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่ง  รหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิาวินัย นักธรรมชัน้ตร ี ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

 ๑๔. การรบัสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนักธรรมชัน้ตรี ส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวงจะจดัส่งสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนกัธรรมชัน้ตรีไปยงัเจา้คณะจงัหวดั  

ทกุจงัหวดัตามจ านวนสนามสอบนกัธรรมชัน้ตรใีนจงัหวดันัน้ๆ   

       ๑๕. การรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้โทและเอก การรบัขอ้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก ไดก้ าหนด

เช่นเดียวกบันกัธรรมชัน้ตรี ใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผิดชอบในการพมิพ์/ถ่ายส าเนา หรือแสดงดว้ย

เครื่องโปรเจคเตอร ์ โดยส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร ์

ซึง่มวีธิรีบัขอ้สอบ ๒ ประการ คอื 



๑๙ 

 

  - รบัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง หรอื 

  - รบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบจากส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

  ใหร้บัขอ้สอบที่เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

(http://www.gongtham.net)  หรือตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจุขอ้สอบที่ส  านกังานแม่กอง

ธรรมสนามหลวง ต ัง้แต่วนัที่ ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป 

  อนึ่ง ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงคใ์หท้กุสนามสอบรบัขอ้สอบดว้ย

ระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้   

๑. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, ฯลฯ 

๒. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื 

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

เรยีบรอ้ย 

๓. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ”   

๔. ใส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน (ทีไ่ดร้บัทาง E-Mail) แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

๕. เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบทัง้หมด ๘ แฟ้ม ตามจ านวนชัน้และวชิา ให ้

คลกิแต่ละแฟ้มและท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์

  วนัที่ ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชากระทู ้ นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์

มอืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้

ใหเ้ปิดแฟ้มขอ้สอบ ดงันี้ 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. โปรแกรมจะถามรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS 

หรอืทาง E-Mail 

๓. พมิพ/์ถา่ยส าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์ 



๒๐ 

 

  วนัที่ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์

มอืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาพทุธ นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์

มอืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัที่ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น.  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชาวนิัย นักธรรมชัน้โทและเอก ไปยงัหมายเลขโทรศพัท ์

มอืถอืท ัง้ ๒ เบอรข์องแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

 ๑๖. การรบัสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอืน่ๆ การสอบนักธรรมชัน้โทและเอก ส านกังานแม่กอง

ธรรมสนามหลวงจะจดัส่งสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนกัธรรมชัน้โทและเอกไปยงั 

เจา้คณะจงัหวดั  ทกุจงัหวดัตามจ านวนสนามสอบนกัธรรมชัน้โทและเอกในจงัหวดันัน้ๆ   

       ๑๗. การรบัขอ้สอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท และเอก การรบัขอ้สอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท และเอก 

ไดก้ าหนดเช่นเดยีวกบันกัธรรม ใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการพมิพ/์ถ่ายส าเนา หรือแสดงดว้ย

เครื่องโปรเจคเตอร ์โดยส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอร ์

ซึง่มวีธิรีบั ขอ้สอบ ๒ ประการ คอื 

  - รบัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง หรอื 

  - รบัแผ่นซดีบีรรจขุอ้สอบจากส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

  ใหร้บัขอ้สอบที่เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง  

(http://www.gongtham.net)  หรือตดิต่อรบัแผ่นซดีบีรรจุขอ้สอบที่ส  านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง ต ัง้แต่วนัที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป 



๒๑ 

 

  อนึ่ง ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงประสงคใ์หท้กุสนามสอบรบัขอ้สอบดว้ย

ระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้   

๑. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google 

Chrome, ฯลฯ 

๒. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื 

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

เรยีบรอ้ย 

๓. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ”   

๔. ใส่รหสัผูใ้ช ้และรหสัผ่าน (ทีไ่ดร้บัทาง E-Mail) แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

๕. เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบทัง้หมด ๑๒ แฟ้ม ตามจ านวนชัน้และวชิา 

ใหค้ลกิแต่ละแฟ้มและท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวิชากระทู ้ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืท ัง้ 

๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ใหเ้ปิด

แฟ้มขอ้สอบ ดงันี้ 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. โปรแกรมจะถามรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS 

หรอืทาง E-Mail 

๓. พมิพ/์ถา่ยส าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบเพือ่ฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์ 

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิาธรรม ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 



๒๒ 

 

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิาพทุธ ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

 วนัที่ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งรหสัผ่าน ส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบวชิาวนัิย ธรรมศึกษาทกุชัน้ ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

ทัง้ ๒ เบอร ์ ของแต่ละสนามสอบ และส่งไปยงั E-Mail ของสนามสอบ เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านแลว้ 

ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

 เฉพาะธรรมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงใบตอบวิชาปรนัย คอื วชิาธรรม พทุธ และวนิัย 

เป็นใบเดียวกนั คอื ท ัง้ ๓ วชิาอยู่ในใบเดียวกนั เม่ือสอบเสรจ็แต่ละวิชาใหนั้กเรยีนน าสง่ที่กรรมการ

ผูก้ ากบัหอ้งสอบ เม่ือถงึเวลาสอบวชิาต่อไปใหร้บัใบตอบเดิมท าการสอบวิชาต่อไป จนกว่าจะครบ 

ทัง้ ๓ วชิา  

 ๑๘. การรบักระดาษใบตอบ สมดุเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ การสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท 

และเอก ใหผู้ท้ี่เจา้คณะภาคมอบหมายมารบักระดาษใบตอบ สมดุเซน็เยี่ยม และเอกสารอื่นๆ การสอบ

ธรรมศึกษาทกุช ัน้ ต ัง้แต่วนัที่ ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป เวลา ๐๙.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๘.๐๐ น. 

ทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  

    ๑๙. กรณีมีการทุจริต ถา้ปรากฏว่ามผูีท้  าทุจริตในการสอบ ใหล้งหมายเหตุที่หวักระดาษใบ

ตอบและลงชื่อกรรมการผูก้  ากบัหอ้งสอบนัน้ๆ ทกุรูป และใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบลงชื่อรบัรองดว้ย 

ทจุรติดว้ยอาการอย่างไร ตอ้งบนัทกึบอกใหช้ดัเจน 

 ๒๐. การใชบ้ญัชีรบัใบตอบ  บญัชีรบัใบตอบใหใ้ชใ้บเดียวท ัง้ ๔ วิชา เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการจดัท าขอ้มูล ใหใ้ชรู้ปแบบพมิพด์ว้ยคอมพวิเตอรต์ามแบบของส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง โดยใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดั พมิพข์อ้มูลตามรูปแบบใหเ้รียบรอ้ย เรียงล  าดบัใหต้รง

กบับญัชีขอเขา้สอบ (ศ.๑,ศ.๒, ศ.๖) เมื่อส่งใบตอบวนัแรกใหน้กัเรียนตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกุล 

ฯลฯ หากผิดใหน้กัเรียนเขยีนแกไ้ขในบญัชีรบัใบตอบนัน้ แลว้ลงลายมือช่ือดว้ยตวับรรจงในช่อง



๒๓ 

 

ประจ าวชิาน้ันๆ ในแต่ละวนั (ไม่ควรใชล้ายเซ็น) ผูส้อบจะตอ้งลงลายมอืชื่อดว้ยตนเอง จะลงชื่อแทน

กนัไมไ่ด ้

 ๒๑. การเรียงใบตอบของนักเรียน ใหเ้รียงใบตอบของนกัเรียนตามเลขประจ าตวัตามล  าดบั

จากจ านวนนอ้ยอยู่ขา้งบนไปหาจ านวนมาก ไมต่อ้งเยบ็ปึก 

 ๒๒. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ตรเีขา้ห่อ ใหท้  าต่อหนา้คณะกรรมการ เมือ่สอบวชิาใดเสร็จ

แลว้ ใหห้่อวชิานัน้ๆ เป็นวนัๆ ไปทกุวนั แลว้เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจนวา่ วชิาอะไรสอบสนามไหน 

อ าเภอ จงัหวดัอะไร ใหค้ณะกรรมการลงชื่อรบัรอง พรอ้มกบับอกเวลาวนั เดือน ปี ที่ปิดซองดว้ย 

เมือ่ครบ ๔ วชิาแลว้ ใหร้วบรวมน าส่งเจา้คณะภาค ภายใน ๕ วนั หรอืตามค าส ัง่เจา้คณะภาค 

 ๒๓. บญัชีรบัใบตอบนักธรรมชั้นตรี ใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดัรวบรวมบญัชีรบัใบตอบ บญัชี

ยอดจ านวน นกัเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พรอ้มท ัง้

ซดีบีนัทกึขอ้มูลบญัชรีบัใบตอบ, บญัชเีรียกชื่อ (ศ.๓) ที่แกไ้ขรายการผดิพลาดแลว้ ส่งเจา้คณะภาค 

หรอืตามค าส ัง่เจา้คณะภาค 

 ๒๔. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้โทและชัน้เอก, ธรรมศึกษาชัน้โทและชัน้เอกเขา้ห่อ ใหท้  า

ต่อหนา้คณะกรรมการ เมื่อสอบวชิาใดเสร็จแลว้ ใหห้่อวชิานัน้เป็นวนัๆ และเป็นชัน้ๆ ไปทุกวนั  

แลว้เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจนว่า วชิาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน อ าเภอ จงัหวดัอะไร  

เป็นสนามสอบที่ เท่าไร  ใหค้ณะกรรมการลงชื่อร ับรอง พรอ้มกับบอกเวลา วนั เดือน ปี  

ที่ปิดซองดว้ย เมือ่ครบ ๔ วชิาแลว้ ใหห้่อรวมเฉพาะชัน้ เป็นนกัธรรมชัน้โท ๑ ห่อ นกัธรรมชัน้เอก  

๑ ห่อ ธรรมศึกษาชัน้โท ๑ ห่อ และธรรมศึกษาชัน้เอก ๑ ห่อ ถา้มชี ัน้ละหลายห่อใหบ้อกจ านวน 

ดว้ยว่ากี่ห่อๆ ที่ ๑ - ๒ ฯลฯ  เมือ่ประธานสนามสอบปิดซองใบตอบขอ้สอบแลว้ หา้มมใิหเ้ปิดซอง 

ใบตอบอีกเป็นอนัขาด นกัธรรมชัน้โท ใหส้่งไปที่ พระราชวิจิตรปฏิภาณ   รองผูอ้  านวยการ 

ตรวจใบตอบนกัธรรมชัน้โท วดัสุทศันเทพวราราม (คณะ ๑) ธรรมศึกษาชัน้โท ใหส้่งไปที่    

พระธรรมรตันดิลก ผูอ้  านวยการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชัน้โท วดัสุทศันเทพวราราม (คณะ ๑๔) 

นกัธรรมชัน้เอกและธรรมศึกษาชัน้เอก ใหส้ง่ไปที่ ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายใน ๕ วนั 



๒๔ 

 

 ๒๕. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาชัน้ตรีเขา้ห่อ ใหท้  าต่อหนา้คณะกรรมการ เมื่อสอบวชิาใด

เสร็จแลว้ ใหห้่อวชิานัน้เป็นวนัๆ ไปทกุวนั ใหห้่อเฉพาะธรรมศึกษาชัน้ตรีเท่านัน้ แลว้เขยีนบอกไว ้

นอกห่อใหช้ดัเจนว่า วชิาอะไร สอบสนามไหน อ าเภอ จงัหวดัอะไร ใหค้ณะกรรมการลงชื่อรบัรอง 

พรอ้มกบับอกเวลาวนั เดือน ปี ที่ปิดซองดว้ย เมื่อครบ ๔ วชิาแลว้ ใหร้วบรวมน าส่งเจา้คณะภาค

ภายใน ๕ วนั หรอืตามค าส ัง่เจา้คณะภาค 

 ๒๖. บญัชีรบัใบตอบ, พรอ้มซีดีบนัทึกขอ้มูลที่แกไ้ขรายการผิดพลาดแลว้ ใหห้่อรวมเป็นห่อ

หนึ่งของแต่ละชัน้ต่างหาก เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจน แลว้รวมในห่อใหญ่ของแต่ละชัน้ แยกเป็น

ธรรมศึกษาชัน้ตรี ใหเ้จา้คณะภาครบัไวด้  าเนินการ นกัธรรมชัน้โท ธรรมศึกษาชัน้โท นกัธรรมชัน้เอก

และธรรมศึกษาชัน้เอก ใหแ้ยกสง่ไปยงัผูร้บัผิดชอบดงักล่าวแลว้ในขอ้ ๒๔ 

 ๒๗. บญัชียอดจ านวนผูเ้ขา้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ ยกเวน้นกัธรรมชัน้ตรี ให ้

ส  านกัเรียนคณะจงัหวดัรวบรวมจ านวนนกัเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรูปแบบของ

สนามหลวงแผนกธรรม  ส่งผ่านเจา้คณะภาคไปทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  

 ๒๘. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนักธรรมชัน้ตรี มอบถวายเจา้คณะภาครบัผดิชอบ 

ก าหนดใหต้รวจไดต้ ัง้แต่วนัแรม ๑ ค า่ เดือน ๑๑ ตรงกบัวนัที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให ้

ประกาศ ผลสอบนกัธรรมชัน้ตรี ก่อนก าหนดการส่งบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบบาลีสนามหลวงประจ าปี 

พรอ้มท ัง้แจง้  เจา้คณะในปกครองเพือ่ทราบและตรวจสอบความถกูตอ้ง 

            อน่ึง การประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี ส านักงานเจา้คณะภาคไม่ตอ้งใหเ้ลขที่

ประกาศนียบตัร ใหพ้มิพเ์ลขที่ผูส้อบไดต้ามล าดบัเท่าน้ัน ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัให ้

เลขที่ประกาศนียบตัรในภายหลงั  

 ๒๙. การส่งผลสอบนักธรรมชัน้ตรี เมื่อเจา้คณะภาคประกาศรายชื่อผูส้อบไดน้กัธรรมชัน้ตรี

แลว้ ใหส้่งบญัชีรบัใบตอบที่มีคะแนน บญัชีประกาศผลสอบนกัธรรมชั้นตรีที่แกไ้ขขอ้มูลถูกตอ้ง

สมบูรณแ์ลว้ (ศ.๔) พรอ้มซดีบีนัทกึขอ้มูล และบญัชียอดจ านวนนกัธรรมชัน้ตรีที่ส่งสอบ ขาดสอบ  

คงสอบ สอบได ้และสอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม ไปที่ส  านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง 



๒๕ 

 

 ๓๐. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี มอบถวายเจา้คณะภาค

รบัผดิชอบ ก าหนดใหต้รวจไดต้ ัง้แต่วนัขึ้น ๑ ค า่ เดอืน ๑ ตรงกบัวนัที่ ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

ใหป้ระกาศผลสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี พรอ้มท ัง้แจง้เจา้คณะในปกครองเพือ่ทราบและตรวจสอบความ

ถกูตอ้ง 

           อน่ึง การประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ส านักงานเจา้คณะภาคไม่ตอ้งใหเ้ลขที่

ประกาศนียบตัร ใหพ้มิพเ์ลขที่ผูส้อบไดต้ามล าดบัเท่าน้ัน ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัให ้

เลขที่ประกาศนียบตัรในภายหลงั  

 ๓๑. การส่งผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี เมื่อเจา้คณะภาคประกาศรายชื่อผูส้อบไดธ้รรมศึกษา 

ชัน้ตรีแลว้ ใหส้่งบญัชีรบัใบตอบที่มคีะแนน บญัชีประกาศผลสอบธรรมศึกษาชัน้ตรีที่แกไ้ขขอ้มูล

ถูกตอ้งสมบูรณแ์ลว้ (ศ.๘) พรอ้มซดีบีนัทกึขอ้มูล และบญัชยีอดจ านวนธรรมศึกษาชัน้ตรีที่ส่งสอบ 

ขาดสอบ คงสอบ สอบได ้และสอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม ไปที่ส  านักงาน 

แมก่องธรรมสนามหลวง 

 ๓๒. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก, ธรรมศึกษาชั้นโทและเอก ก าหนดตรวจวนัที ่ 

๑๘ - ๑๙ - ๒๐ -๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกบัวนัพธุ - พฤหสับด ี- ศุกร ์- เสาร ์แรม ๑ - ๒ - 

๓ - ๔ ค า่ เดอืน ๑  เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนกัธรรมชัน้โท มอบถวาย 

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  รองผูอ้  านวยการตรวจใบตอบนกัธรรมชัน้โท เป็นผูด้  าเนินการ ใบตอบ 

ธรรมศึกษาชัน้โท มอบถวาย  พระธรรมรตันดิลก ผูอ้  านวยการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชัน้โท  

เป็นผูด้  าเนินการ ใบตอบชัน้เอก ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะด าเนินการตรวจที่ 

วดัสามพระยา กรุงเทพมหานคร  ดงัเช่นทกุปีทีผ่่านมา  

  อน่ึง การประกาศผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในระบบอินเตอรเ์น็ต และการ

จดัพิมพป์ระกาศนียบตัร จะพิจารณาส านักเรียนคณะจงัหวดัที่มีขอ้มูลถูกตอ้งเรียบรอ้ยเป็นเบื้องตน้ 

ในส่วนส านักเรียนคณะจงัหวดัหวดัที่มีขอ้มูลไม่เรียบรอ้ย จกัประกาศผลสอบเม่ือส านักงาน 

แม่กองธรรมสนามหลวงไดร้บัขอ้มูลที่ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้  

 ๓๓. รายงานการสอบธรรม ใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่งท ารายงานผ่านเจา้คณะ

จงัหวดั   ใหเ้จา้คณะจงัหวดัเก็บใจความในรายงานนัน้ๆ ที่เหน็วา่ควรรายงานใหท้ราบ รายงานเสนอ

ผ่านเจา้คณะภาค ถา้เรื่องปกตธิรรมดา ไมต่อ้งบอกในรายงานเวน้ไวแ้ต่มเีรื่องพิเศษจงึบอกในรายงาน 



๒๖ 

 

 ๓๔. การประกาศอนุโมทนา ถา้มีบญัชีรายนามผูบ้ริจาคทรพัยอ์ุปถมัภใ์นการสอบธรรม

สนามหลวง  สมควรประกาศอนุโมทนา ใหเ้จา้คณะจงัหวดันัน้ๆ ประกาศอนุโมทนาโดยตรง 

 ๓๕. ตามระเบียบวิธีปฏิบตัิ เพือ่ความเรียบรอ้ยและสะดวกรวดเร็ว ถา้เจา้คณะภาคส ัง่การเป็น

อย่างอื่นใหป้ฏบิตัไิปตามค าส ัง่ของเจา้คณะภาค 

               ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒  สงิหาคม  พทุธศกัราช  ๒๕๕๖ 

 

 
(สมเด็จพระวนัรตั) 

แมก่องธรรมสนามหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๗ 

 

 (ภาคผนวก) 

(ก) ขอ้มูลบญัชีที่กอ่ใหเ้กดิปญัหาและอปุสรรค 

 ๑. ส่งขอ้มลูหลงัวนัเวลาทีก่  าหนด 

 ๒. ไม่ใชรู้ปแบบบญัชทีีส่  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงปรบัปรุงใหม่ 

 ๓. ไม่แจง้ค าน าหนา้ เช่น ชื่อ เขยีนเป็น “กมล” ไม่มคี าน าหนา้ว่าเป็น เดก็ชาย, เดก็หญงิ, นาย, นาง,  

  นางสาว ฯลฯ 

 ๔. ค าน าหนา้ไม่ถูกตอ้ง เช่น “เดกชายกมล”, “เดก๊ชายกมล”, “ดกชายกมล”, “นงสาววราภรณ์”,  

“สมเณรกมล”, “พรกมล”, “พนะกมล” ฯลฯ 

 ๕. ค าน าหนา้กบัอายุไม่สมัพนัธก์นั เช่น เดก็ชายกมล แต่อายุ ๑๖ เป็นตน้ 

 ๖. ช่องชื่อ มฉีายาตดิมาดว้ย (เฉพาะนกัธรรม) เช่น “พระปญัญา อภปิญฺโญ”, “พระปญัญา  

บญุประเสรฐิ” ฯลฯ 

 ๗. ช่องชื่อ มนีามสกุลตดิมาดว้ย เช่น ช่องชื่อ “เดก็ชายกมล เพยีรมาก”  

 ๘. ไม่แจง้นามสกุล เช่น ช่องนามสกุลปลอ่ยว่างไว ้ (หากไม่มนีามสกุล จะตอ้งเขยีน “-” ทีห่มายถงึ  

ไม่มนีามสกุล หา้มปลอ่ยว่างไว)้ 

 ๙. ไม่แจง้อายุ, อายุนอ้ยผดิปกต,ิ อายุมากผดิปกต ิ เช่น ช่องอายุปลอ่ยว่างไว,้ อายุ ๓, อายุ ๐, 

อายุ ๑๔๐ ฯลฯ 

๑๐. ไม่แจง้ฉายา, ฉายามพียญัชนะหรอืสระที่ไม่อยู่ในภาษาบาล ี (เฉพาะนกัธรรม) ปลอ่ยช่องฉายาว่างไว ้

  หรอืมพียญัชนะหรอืสระทีไ่ม่มใีนภาษาบาล ี เช่น ศิรธิมโฺม (ภาษาบาลไีม่ม ี ศ), โชตธิมัโม 

   (มไีมห้นัอากาศ), ปิยะธมโฺม (มสีระ อะ) ฯลฯ   

๑๑. ไม่แจง้พรรษา (เฉพาะนกัธรรม) ปลอ่ยช่องพรรษาว่างไว ้ (หากไม่มพีรรษา เพราะบวชหลงัเขา้พรรษา

  ใหใ้ช ้“-” แต่ถา้บวชก่อนเขา้พรรษาถงึแมจ้ะยงัไม่ออกพรรษาใหใ้ส่พรรษา ๑) 

๑๒. อายุกบัพรรษาไม่สมัพนัธก์นั (เฉพาะนกัธรรม) เช่น พระอายุ ๒๓ ปี พรรษา ๑๒ เป็นตน้ 

๑๓. ชื่อสงักดัไม่ถูกตอ้งตามระเบยีบหนงัสอืราชการ เช่น พมิพย่์อ, พมิพไ์ม่ครบ, พมิพเ์กิน,  

พมิพช์ื่อเดมิ ฯลฯ 



๒๘ 

 

๑๔. ไม่แจง้ค าน าหนา้ขององคก์ร/สถาบนั (เฉพาะธรรมศึกษา) เช่น “หนองแขม”, “ขามพมิาย” (การที ่

ไม่แจง้ค าน าหนา้ขององคก์ร/สถาบนั ท าใหไ้ม่ชดัเจนว่าเป็นโรงเรยีน, มหาวทิยาลยั, วดั, หรอื 

องคก์รอืน่ๆ) 

๑๕. ขอ้มลูประโยคเดมิผูส้มคัรสอบช ัน้โท-เอก แจง้ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่แจง้ 

๑๖. การใชเ้ครื่องหมายขดี (-) ใหใ้ส่ในช่องนามสกุลของผูส้มคัรทีไ่ม่มนีามสกุลเท่านัน้ หา้มใส่ใน 

ช่อง ฉายา, อายุ  

๑๗. ไม่แจง้อ าเภอขององคก์ร/สถาบนั (เฉพาะธรรมศึกษา) เช่น ใชบ้ญัช ี ศ.๕/ศ.๖/ศ.๘ แบบเก่าที ่

ไม่มช่ีองอ าเภอขององคก์ร/สถาบนั หรอืมช่ีองอ าเภอขององคก์ร/สถาบนัแต่ปลอ่ยว่างไว ้ (ปจัจบุนัม ี

องคก์ร/สถาบนั ชื่อซ  า้กนัจ านวนมาก จงึจ าเป็นตอ้งใส่ขอ้มลูอ าเภอขององคก์ร/สถาบนัใหช้ดัเจน  

เพือ่ความถูกตอ้งในการจดัเรยีงขอ้มลูและใหเ้ลขทีป่ระกาศนียบตัร) 

๑๘. ช่องสงักดัวดั มขีอ้มลูผดิ คือ มกีารใชค้ าว่า “วดั” น าหนา้ชื่อวดั (หา้มมคี าว่า “วดั” น าหนา้ชื่อวดั 

ในช่องสงักดัวดั) 

๑๙. มกีารใชส้รอ้ยพระอารามหลวงหรอืใชค้ าว่า “พระอารามหลวง” ต่อทา้ยชื่อวดั เช่น “กลางวรวหิาร”,  

“กลาง พระอารามหลวง” (ไม่ตอ้งมสีรอ้ยพระอารามหลวงต่อทา้ยชื่อวดั  หรอืไม่ตอ้งมคี าว่า  

“พระอารามหลวง” ต่อทา้ยชือ่วดั) 

๒๐. ส านกัสงฆ,์ ทีพ่กัสงฆ ์หรอืองคก์รอืน่ๆ ไม่ใส่ค าน าหนา้ใหช้ดัเจนว่าเป็น ส านกัสงฆ,์ ทีพ่กัสงฆ ์หรอื 

  องคก์รอืน่ๆ เช่น “หว้ยจะกอื” ถา้ไม่คน้หาขอ้มลูในฐานขอ้มลูและจากแหลง่อืน่ๆ ก็จะไม่ทราบว่าเป็น 

  วดัหรอืเป็นส านกัสงฆ ์ (ถา้เป็น ส านกัสงฆ,์ ทีพ่กัสงฆ,์ หรอือืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่วดั  ใหเ้ขยีนค าน าหนา้ว่า  

  “ส านกัสงฆ”์, “ทีพ่กัสงฆ”์ เช่น “ส านกัสงฆห์ว้ยจะกือ”, “ทีพ่กัสงฆบ์า้นบงึ” เป็นตน้) 

๒๑. ไม่แจง้อ าเภอของสงักดัวดั หรอืแจง้แต่ผดิอ าเภอ หรอืแจง้ถูกแต่สะกดผดิ  

ฉะนัน้ จงึขอความร่วมมอืส านกัเรยีน ช่วยตรวจสอบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ก่อนน าส่งส านกังาน

แม่กองธรรมสนามหลวง หรอืแนะน าใหส้  านกัศาสนศึกษา-องคก์ร-สถาบนั-สถานศึกษา ท าตรวจสอบและ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนน าส่งตามล  าดบั 

 

  



๒๙ 

 

 (ข) หลกัการเรยีงขอ้มูลธรรมศึกษา 

 สงักดัองคก์ร/สถาบนั แต่ละแห่ง ทีอ่ยู่ในสงักดัวดัและสนามสอบเดยีวกนั จดัเรยีง

ขอ้มลูตามล  าดบั ดงันี้ 

  ๑. เรยีงชื่อตามล  าดบัพยญัชนะ หากชื่อซ  า้กนั ใหเ้รยีงนามสกลุตามล  าดบัพยญัชนะ  

      (แมช่ ีควรเรยีงล  าดบัไวก่้อนบคุคลอื่นๆ) 

  ๒. หากมชีื่อและนามสกลุซ า้กนั ใหเ้รยีงอาย ุคอื เลข พ.ศ. และเดอืนเกดิ จากนอ้ย

ไปหามาก  

 เฉพาะสงักดัองคก์ร/สถาบนั ทีเ่ป็นสถานศึกษา ทีม่กีารจดัส่ง/จดัสอบเป็นกจิกรรมหนึ่ง

ของสถานศึกษานัน้ๆ การเรียงล  าดบัขา้งตน้นัน้ใหอ้ยู่ในแต่ละชัน้เรียนและหอ้งเรียน ถา้มบีคุคลอื่น เช่น 

ผูอ้  านวยการ, ผูบ้รหิาร, ครู, ผูป้กครอง ฯลฯ  เขา้สอบร่วมในชัน้และหอ้งเรยีนเดยีวกบันกัเรยีน/

นกัศึกษา ใหจ้ดัเรยีงล  าดบัไวก่้อนนกัเรยีน เวน้แต่ไมไ่ดส้อบร่วม ใหจ้ดัล  าดบัเรยีงไวต่้างหาก 

 เฉพาะเรอืนจ า / ทณัฑสถาน ฯลฯ  การจดัเรยีงตามล  าดบัขา้งตน้นัน้  ควรจดัเรยีงตาม

ประเภท-เขต-แดน 

 

 

หมายเหต ุ สอบถามวธิเีรยีงขอ้มลูไดท้ี ่ 

 พระครูปรยิตัเิมธาวฒัน ์โทร. ๐๘-๙๑๐๙-๔๘๐๑ 

  

  



๓๐ 

 

ทรพัยากรที่จ าเป็นส าหรบัสนามสอบ 

๑. โทรศพัทม์ือถือ ๒ หมายเลข ๒ เครือข่าย  เพื่อใชใ้นการรบัรหสัผ่านส าหรบัเปิดขอ้สอบ  

เครือข่ายแรกควรจะเป็นคลืน่โทรศพัทข์องบริษทัทรู คอรป์อเรช ัน่ เพราะระบบส่ง SMS ที่

ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงใชน้ ัน้เป็นของบรษิทัรูฯ  ส่วนอกีหมายเลขใหใ้ชห้มายเลขที่

ไม่ใช่เครือข่ายทรูฯ  ที่ตอ้งใช ้๒ หมายเลข ๒ เครือข่ายเพราะป้องกนัเครือข่ายใดเครือข่าย

หนึ่งลม่   

๒. เครื่องคอมพวิเตอร ์เพือ่รบัขอ้สอบทางอนิเตอรเ์น็ต / เปิดขอ้สอบ / พมิพข์อ้สอบ (ตน้ฉบบั

เพือ่น าไปถา่ยส าเนา) / หรอืเพือ่ฉายออกสู่จอภาพเครื่องโปรเจคเตอร ์  

๓. เครื่องถ่ายส าเนา/เครื่องพิมพ ์   จะตอ้งมจี านวนที่เพยีงพอกบัจ านวนผูข้อเขา้สอบ  เช่น 

สนามสอบนกัธรรมชัน้ตรีที่มผูีข้อเขา้สอบจ านวน ๒๐๐ รูป  ใชเ้ครื่องถ่ายส าเนาที่ส  าเนาได ้

นาทลีะ ๒๕ แผ่น จ านวน ๑ เครื่อง  ก็จะเพยีงพอถ่ายส าเนาจ านวน ๒๐๐ ชุดภายใน ๒๐ 

นาที  แต่ถา้เป็นสนามสอบนกัธรรมชัน้ตรีที่มผูีข้อเขา้สอบ ๗๕๐ รูป ก็จะตอ้งจดัเตรียม

เครื่องถ่ายส าเนาอย่างนอ้ย ๔ เครื่อง เพื่อใหส้ามารถถ่ายส าเนาภายในเวลาที่ก าหนดไดท้นั   

นอกจากนี้ควรจดัเตรยีมเครื่องส ารองในกรณีทีเ่ครื่องใดเครื่องหนึ่งขดัขอ้ง 

๔. เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ ถา้ใชว้ธิีฉายขึ้นจอโปรเจคเตอร ์ตอ้งมเีครื่องฉายโปรเจคเตอรแ์ละ

จอภาพที่มขีนาดเพยีงพอส าหรบัผูส้อบที่อยู่ดา้นหลงัสามารถอ่านขอ้สอบได ้ หรือไม่เช่นนัน้

ตอ้งน าจอไปตดิดา้นขา้งและดา้นหลงัอกี   

หมายเหตุ: สามารถใชท้ ัง้วิธีถ่ายส าเนา และวิธีฉายขอ้สอบออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ได ้ 

ยกตวัอย่างเช่น มจี านวนหอ้งสอบ ๑๐ หอ้ง แต่มเีครื่องฉายโปรเจคเตอรเ์พยีง ๕ เครื่อง  ก็อาจจะใช ้

วธิถีา่ยส าเนาส าหรบั ๕ หอ้งสอบ และ อกี ๕ หอ้งสอบใชว้ธิฉีายขึ้นสู่จอภาพโปรเจคเตอร ์

๕. เครื่องโทรสาร (ส ารองทางที่ ๑) ถา้ไมส่ามารถรบัรหสัผ่านทาง SMS ได ้(ทัง้ ๒ หมายเลข)  

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง จกัส่งรหสัผ่านทางโทรสาร 



๓๑ 

 

๖. E-mail (ส ารองทางที่ ๒) ถา้ไมส่ามารถรบัรหสัผ่านทาง SMS ได ้(ทัง้ ๒ หมายเลข)  และไม่

มเีครื่องโทรสาร  ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง จกัส่งรหสัผ่านทาง E-mail 

๗. โทรศพัทพ์ื้นฐาน (ส ารองทางที่ ๓)  ใชใ้นกรณีที่ไม่สามารถรบัรหสัผ่านทาง SMS, โทรสาร 

หรอื E-mail ใหโ้ทรมาสอบถามทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  ส่วนหมายเลขโทรศพัท์

นัน้จะแจง้ใหท้ราบทางเวบ็ไซต ์  

  



๓๒ 

 

ขัน้ตอนการรบัขอ้สอบผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

๑. ขัน้ตอนการรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้ตร ี(สมยัแรก) 

 ขอ้สอบนกัธรรมชัน้ตรีประจ าปี ๒๕๕๖ สามารถรบัไดต้ ัง้แต่วนัที ่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา 

๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไปทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้ 

ก. เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, 

ฯลฯ 

 

ข. ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื 

http://www.gongtham.net 

 



๓๓ 

 

ค. คลกิที ่“ลอ็คอนิเขา้ระบบเพือ่รบัขอ้สอบ” 

 

ง. ใส่ชื่อผูใ้ช/้รหสัผ่าน (Username/Password) 

 

จ. เมือ่ลอ็คอนิเขา้ระบบแลว้จะมแีฟ้มขอ้สอบ ๔ แฟ้ม  ตามวชิา ใหค้ลกิทีแ่ต่ละแฟ้มละ

ท าการบนัทกึลงเครื่องคอมพวิเตอร ์
 

 
 

หมายเหต:ุ แฟ้มขอ้สอบทีร่บัไปนัน้ไมส่ามารถเปิดได ้ เพราะไดใ้ส่รหสัผ่านป้องกนั

การเปิดเอาไว ้ส่วนรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบจะไดร้บั ๓๐ นาทก่ีอนสอบวชิา

นัน้ ๆ (ธรรมศึกษา) และ ๒๐ นาทก่ีอนสอบวชิานัน้ ๆ (นกัธรรม) 
 

๒. ขัน้ตอนการรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้โทเอก (สมยัที่สอง) 

 ขอ้สอบนกัธรรมชัน้โทเอก ประจ าปี ๒๕๕๖ สามารถรบัไดต้ ัง้แต่วนัที่  ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไปทีเ่วบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง  โดยใชข้ ัน้ตอน

ต่าง ๆ ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นแลว้การรบัขอ้สอบนกัธรรมชัน้ตร ี 



๓๔ 

 

๓. ขัน้ตอนการรบัขอ้สอบและรหสัผ่านเปิดขอ้สอบธรรมศึกษาทกุชัน้ (สมยัที่สอง) 

 ขอ้สอบธรรมศึกษาทุกช ัน้ ประจ าปี ๒๕๕๖ สามารถรบัไดต้ ัง้แต่วนัที่  ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไปที่เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง  โดยใช ้

ข ัน้ตอนต่าง ๆ ทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นแลว้การรบัขอ้สอบนกัธรรมชัน้ตรี 

 

  



๓๕ 

 

ขัน้ตอนการรบัรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ 

 เตรยีมเครื่องโทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดแ้จง้ส  าหรบัรบัรหสัผ่านประจ าสนามสอบทัง้ ๒ หมายเลข  

ระบบจะส่งรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบทาง SMS ในวนัและเวลา ดงันี้  

๑. นกัธรรมชัน้ตร ีวชิากระทู ้ วนัที ่๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๒. นกัธรรมชัน้ตร ีวชิาธรรม  วนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๓. นกัธรรมชัน้ตร ีวชิาพทุธ  วนัที ่๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๔. นกัธรรมชัน้ตร ีวชิาวนิยั  วนัที ่๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๕. นกัธรรมชัน้โท-เอก วชิากระทู ้ วนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๖. นกัธรรมชัน้โท-เอก วชิาธรรม  วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๗. นกัธรรมชัน้โท-เอก วชิาพทุธ  วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๘. นกัธรรมชัน้โท-เอก วชิาวนิยั  วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๐ น. 

๙. ธรรมศึกษาทกุชัน้ วชิากระทู ้ วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

๑๐. ธรรมศึกษาทกุชัน้ วชิาธรรม  วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

๑๑. ธรรมศึกษาทกุชัน้ วชิาพทุธ  วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๕๐ น. 

๑๒. ธรรมศึกษาทกุชัน้ วชิาวนิยั  วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๐ น. 

 

  



๓๖ 

 

ขัน้ตอนเปิดขอ้สอบ 

 เมือ่ไดร้บัรหสัผ่านส าหรบัเปิดขอ้สอบชัน้-วชิานัน้ ๆ ใหด้ าเนินการดงันี้ 

๑. เปิดแฟ้มขอ้สอบดว้ยโปรแกรม Acrobat Adobe Reader รุ่น 5 หรอืสูงกวา่ 

๒. ใส่รหสัผ่านที่ไดร้บัทาง SMS (หรอืทาง E-mail หรอืทางโทรสาร) 

๓. พมิพต์น้ฉบบัเพือ่ถ่ายส าเนา  หรอืน าไปฉายออกทางจอโปรเจคเตอร ์

หมายเหต:ุ ประธานสนามสอบหรอืผูท้ีป่ระธานสนามสอบแต่งต ัง้ จะตอ้งควบคุมกระบวนการตัง้แต่

เปิดขอ้สอบจนถงึการสอบแลว้เสร็จ  เพือ่ความสุจรติและเรยีบรอ้ยของสนามสอบนัน้ ๆ 

 

  



๓๗ 

 

วธิแีกป้ญัหาต่าง ๆ 

๑. สนามสอบไม่มีอนิเตอรเ์น็ต จะรบัขอ้สอบไดอ้ย่างไร 

 ถา้ไม่มอีินเตอรเ์น็ต  ใหไ้ปรบัขอ้สอบจากพื้นที่ใกลเ้คียงที่มอีินเตอรเ์น็ต  โดยส านกังาน 

แมก่องธรรมสนามหลวงใหร้บัขอ้สอบลว่งหนา้ ๓ วนัก่อนสอบ (รบัครัง้เดยีวไดค้รบทกุวชิา)   

๒. ไม่สามารถเปิดแฟ้มขอ้สอบได ้ตดิรหสัผ่าน (password) จะท าอย่างไร 

 ขอ้สอบที่รบัไปทางอินเตอร์เน็ตนัน้ไม่สามารถเปิดล่วงหนา้ได ้ เนื่องจากไดใ้ส่รหสัผ่าน

ป้องกนัไม่ใหเ้ปิดก่อนก าหนด  จ าเป็นจะตอ้งมรีหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ ซึ่งจะไดร้บัตามวนั

และเวลาทีไ่ดก้ลา่วในหวัขอ้ขัน้ตอนการรบัรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบ  

๓. ไม่สามารถเปิดแฟ้มได ้ มีหนา้ต่างบางอย่างมาใหเ้ลอืกโปรแกรม จะท าอย่างไร 

 

กรณีเช่นนี้ เกดิขึ้นเพราะวา่ในเครื่องคอมพวิเตอรด์งักลา่วไมม่โีปรแกรมส าหรบัเปิดแฟ้ม

ขอ้สอบ (คอืไฟลป์ระเภท PDF) จ าเป็นจะตอ้งตดิต ัง้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader รุ่น 5 

หรอืสูงกวา่ โดยท่านสามารถรบัโปรแกรมส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบไดท้ีเ่วบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรม

สนามหลวง 



๓๘ 

 

 อนึ่ง  เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาเช่นนี้ในเวลาสอบ  ควรจะรบัแฟ้มทดสอบและเปิดดว้ยเครื่อง

คอมพวิเตอรท์ีจ่ะใชใ้นการพมิพข์อ้สอบ  ถา้เปิดไดแ้สดงวา่แฟ้มขอ้สอบก็สามารถเปิดไดเ้ช่นเดยีวกนั  

เพราะเป็นประเภทแฟ้มเดยีวกนัและใส่รหสัผ่านป้องกนัเปิดวธิเีดยีวกนั 

๔. ไม่ไดร้บัรหสัผ่านส าหรบัเปิดแฟ้มขอ้สอบทาง SMS จะท าอย่างไร 

 ระบบส่ง SMS ของส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงนัน้จกัส่ งรหสัผ่านทาง SMS  

ทุกสนามสอบในเวลาพรอ้ม ๆ กนั เช่น นกัธรรมชัน้ตรีมีสนามสอบจ านวน ๑,๔๐๐ สนามสอบ  

ระบบจะท าการส่งท ัง้ ๒ หมายเลขของแต่ละสนามสอบ คือ ๒,๘๐๐ SMS ในเวลาเดยีวกนั  โดยที่

เครือข่ายของทรูฯ จะไดร้บัก่อนเพราะระบบที่ส  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงใชน้ ัน้เป็นขอ ง

บรษิทัทรูฯ การส่งใชเ้วลาไมเ่กนิ ๒ นาท ี(ทกุสนามสอบควรจะไดร้บัภายใน ๕ นาทอีย่างชา้)  

 ถา้ยงัไม่ไดร้บัภายใน ๕ นาท ี ใหโ้ทรมาสอบถามทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  

หมายเลขโทรศพัท ์๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐ (อตัโนมตั ิ๕ หมายเลข)  หรอืโทรสอบถามสนามสอบใกลเ้คยีง 


