ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง วิธปี ฏิบตั ใิ นการสอบธรรมสนามหลวง
สานักเรียนส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๖๐

การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรมชัน้ ตรี กาหนดสอบวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน และ ๑ - ๒
ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ คา่ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วันๆ
ละ ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชัว่ โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทัว่ ราชอาณาจักร นักธรรมชัน้ โทและเอก
กาหนดสอบวันที่ ๕ - ๖ - ๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับอาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ แรม ๒ - ๓ ๔ - ๕ คา่ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชัว่ โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกัน
ทัว่ ราชอาณาจักร และธรรมศึกษาทุกชัน้ กาหนดสอบวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๖ คา่
เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.
สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินยั ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกันทัว่ ราชอาณาจักร ใช้ขอ้ สอบแบบ
ปรนัยหรือแบบเลือกตอบ

ระเบียบปฏิบตั ิ
๑. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมทีพ่ มิ พ์และจาหน่ายโดย
โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกระดาษชนิดอื่นที่ประทับตราสนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบ
แจกให้ในเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนัยสาหรับธรรมศึกษาทุกชัน้ สนามหลวงแผนกธรรมได้จดั พิมพ์กระดาษ
ใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ห้ามใช้กระดาษตอบชนิ ดอืน่ หรือกระดาษที่นักเรียนจัดหามา
การเขียนตอบ ต้องเขียนด้วยหมึกสีดา สีนา้ เงิน หรือดินสอเท่านัน้ และตอบเรียงข้อไปตามลาดับ
สาหรับธรรมศึกษาทุกชัน้ วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ให้เขียนตอบเหมือนทุกปี ส่วนวิชาธรรมะ พุทธะ วินยั
ใช้ฝนคาตอบลงในกระดาษใบตอบ โดยเป็ นกระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กรรมการ
ผูก้ ากับห้องสอบศึกษาวิธีการฝนคาตอบให้เข้าใจ แล้วแนะนานักเรียนผูเ้ ข้าสอบฝนคาตอบให้ถูกต้องด้วย
๒. การให้เลขประจาตัวผูส้ อบ ให้สานักเรียนคณะจังหวัด เป็ นผูจ้ ดั เรียบเรียงลาดับสนามสอบในบัญชี
สถ.๕, สถ.๖ ตามระเบียบข้อ ๗, ๘, ๑๐ จากนัน้ เมือ่ ทุกสนามสอบอัพโหลดเข้าสู่ระบบหมดแล้ว ระบบจะให้
เลขประจาตัวผูส้ อบอัตโนมัตติ ามลาดับสนามสอบทีจ่ ดั ไว้ โดยไม่มเี ลขซา้ กันทัง้ จังหวัด
๓. การจัดห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบจัดสถานทีส่ อบ และเลขทีน่ งั ่ สอบตามบัญชี สถ.๔ ทีจ่ ดั ทา
ในระบบออนไลน์ และตามบัญชี ศ.๓, ศ.๗ ทีส่ ร้างจากระบบออนไลน์หลังการจัดทาบัญชี สถ.๔ ถูกต้องแล้ว
และแจ้งให้นกั เรียนทราบก่อนเข้าห้องสอบ

๒
๔. กรรมการกากับห้องสอบ ให้มกี รรมการกากับห้องสอบที่เจ้าคณะจังหวัดหรือประธานสนามสอบ
แต่งตัง้ อย่างน้อยห้องละ ๒ รูป/คน ในสนามสอบธรรมศึกษาที่เปิ ดสอบในโรงเรียน สถานศึกษา และสถานที่
อื่นๆ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน
๕. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมีผูข้ าดสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ต้องลงหมายเหตุในบัญชีรบั ใบตอบ
และขีด เส้น แดงทับให้ชดั เจน เช่ น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธ เป็ น ต้น ขาดสอบในวัน ไหนบอกให้
ชัดเจน
๖. การยกเลิกเลขประจาตัว กรรมการกากับห้องสอบต้องยกเลิกเลขประจาตัวนักเรียนที่ขาดสอบ
ห้ามมิให้นักเรียนอืน่ มาใช้เลขประจาตัวนั้นเพื่อสอบแทน
๗. บัญชี ยอดจานวนและบัญชีสามะโนครัวผู ข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี ให้สานักเรียนคณะจังหวัด
จัดทาบัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี (สถ.๕) และบัญชีสามะโนครัวผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี
(ศ.๑) พร้อมบันทึกลงแผ่ นซี ดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสานักงาน
เจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันแรม ๖ คา่ เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ และให้สนามสอบ
รวบรวมข้อมูลบัญชีสามะโนครัวผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๑) ทุกสานักศาสนศึกษา ทาการอัพโหลดเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนดนี้ เมื่อพ้นกาหนด
ดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม
๘. บัญชียอดจานวนและบัญชี รายชื่ อผู ข้ อเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ให้สานักเรียนคณะจังหวัด
จัดทาบัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (สถ.๕) แยกเป็ นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญชีนกั ธรรมชัน้ ตรี
และบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (ศ.๒) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันแรม ๖ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (ศ.๒)
ทุกสานักเรียน, ทุกสานักศาสนศึกษา ทาการอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และแก้ไขให้ถกู ต้องภายในกาหนดนี้ เมือ่ พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อ
นักเรียนขอเข้าสอบเพิ่มเติม
๙. การส่งบัญชีในข้อ ๘ สานักเรียนคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้
ประกาศให้ไปรวมสอบกับสนามสอบสานักเรียนคณะจังหวัดมหานิกายต้องส่งบัญชีทงั้ หมดในข้อ ๘ ให้กบั
สนามสอบนัน้ ด้วย ๑ ชุด ภายในวันเวลาทีก่ าหนดไว้ตามข้อ ๘
๑๐. บัญชียอดจานวนและบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ให้สานักเรียนคณะจังหวัดจัดทา
บัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ (สถ.๖) และบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ศ.๕)
บัญ ชี ร ายชื่ อ ผู ข้ อเข้า สอบธรรมศึ ก ษาชั้น โทและเอก (ศ.๖) พร้อ มบัน ทึ ก ลงแผ่ น ซี ดี จ านวน ๒ ชุ ด
ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันแรม ๖ คา่ เดือน ๑๑
ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ของทุก
สานักศาสนศึกษา ทาการอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในกาหนดนี้ เมือ่ พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบ
เพิ่มเติม

๓
๑๑. บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผูร้ บั ข้อสอบธรรมสนามหลวง
ด้วยระบบออนไลน์ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกาหนดวิธีรบั ข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่ ความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกับสนามสอบ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้กาหนดรู ปแบบบัญชี
รายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผูร้ บั ข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์
ให้สานักเรียนคณะจังหวัดจัดทาบัญชีดงั กล่าวทัง้ สองบัญชี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง พร้อมกับบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบตามเวลาที่กาหนดในชัน้ นัน้ ๆ
๑๒. สนามสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ให้เจ้าคณะจังหวัดโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะภาค พิจารณา
รวมสอบนักธรรมชัน้ โทและเอกเป็ นสนามสอบแห่งเดียวกัน หรือจะพิจารณาแยกสนามสอบเป็ นสนามสอบ
นักธรรมชัน้ โท ๑ แห่ง และสนามสอบนักธรรมชัน้ เอก ๑ แห่ง ตามความเหมาะสม
๑๓. การรวมสนามสอบ ในสนามสอบคณะจังหวัดมหานิกายที่มสี านักเรียนคณะจังหวัด คณะธรรมยุต
ร่วมสอบด้วย จัดห้องสอบรวมกันได้แต่การจัดทาบัญชีรบั ใบตอบให้แยกต่างหาก
๑๔. การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ ตรี ในปี การศึกษา ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้รบั ข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และให้สนามสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดง
ด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ขอ้ สอบในลักษณะแฟ้ มคอมพิวเตอร์ท่ี
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ
ซึง่ มีขนั้ ตอนในการรับดังนี้
วันศุกร์ท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการ
ส่งแฟ้ มข้อสอบวิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. เปิ ดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
๒. ใส่ทอ่ี ยู่ของเว็บไซต์สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ http://www.gongtham.net
แล้วกด Enter
๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนัน้ รอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพือ่ เปิ ดแฟ้ มข้อสอบ”
๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ ม “เข้าสูร่ ะบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี
วันเสาร์ท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการ
ส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วันอาทิตย์ท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการ
ส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก

๔
วันจันทร์ท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการ
ส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
๑๕. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอืน่ ๆ ในการสอบนักธรรมชัน้ ตรี สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะจัดส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดตามจานวนสนามสอบนักธรรมชัน้ ตรีในจังหวัดนัน้ ๆ
๑๖. การรับข้อสอบนักธรรมชั้นโทและเอก ได้กาหนดเช่นเดียวกับนักธรรมชัน้ ตรี ให้สนามสอบเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจักให้ขอ้ สอบในเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net
ในเวลา ๑๒.๕๐ น. ของวันสอบ โดยมีขนั้ ตอนในการรับดังนี้
วันอาทิตย์ท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะ
ทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. เปิ ดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
๒. ใส่ทอ่ี ยู่ของเว็บไซต์สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ http://www.gongtham.net
แล้วกด Enter
๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนัน้ รอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพือ่ เปิ ดแฟ้ มข้อสอบ”
๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ ม “เข้าสูร่ ะบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี
วันจันทร์ท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทา
การส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการ
ส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
๑๗. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะจัดส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัดตามจานวนสนามสอบนักธรรมชัน้ โทและเอกในจังหวัด
นัน้ ๆ
๑๘. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ได้กาหนดเช่นเดียวกับนักธรรม ให้สนามสอบเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสานักงานแม่กองธรรม

๕
สนามหลวงจักให้ขอ้ สอบในเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึง่ มีขนั้ ตอนในการรับดังนี้
วันพฤหัสบดีท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชากระทู ้ ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบปฏิบตั ดิ งั นี้
๑. เปิ ดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ
๒. ใส่ทอ่ี ยู่ของเว็บไซต์สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ http://www.gongtham.net
แล้วกด Enter
๓. คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนัน้ รอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
๔. คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
๕. คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพือ่ เปิ ดแฟ้ มข้อสอบ”
๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ ม “เข้าสูร่ ะบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี
เวลา ๑๒.๓๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาธรรม ธรรมศึกษา
ทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
เวลา ๑๒.๕๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาพุทธ ธรรมศึกษา
ทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
เวลา ๑๓.๑๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาวินัย ธรรมศึกษา
ทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือ วิชาธรรม พุทธ และวินัย อยู่ในใบเดียวกัน และกาหนดให้
สอบแบบต่อเนื่ อง ไม่อนุ ญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบครบทัง้ ๓ วิชา
๑๙. การรับกระดาษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ ในการสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท และเอก
ให้ผูท้ ่เี จ้าคณะภาคมอบหมายมารับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๒๐. กรณี มีการทุจริต ถ้าปรากฏว่ามีผูท้ าการทุจริตในการสอบให้ลงหมายเหตุ ลกั ษณะของการทุจริต
ที่หวั กระดาษใบตอบและลงชื่อกรรมการผูก้ ากับห้องสอบนัน้ ๆ ทุกรู ป และให้ผูเ้ ป็ นประธานสนามสอบลงชื่อ
รับรองด้วย
๒๑. บัญชีรบั ใบตอบนักธรรมทุกชัน้ ใช้ใบเดียวกันทัง้ ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บญั ชีรบั ใบตอบที่
สร้างจากระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยกาหนดในบัญชี
สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผูเ้ ข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จากนัน้ ให้

๖
ดาเนินการสร้างบัญชีรบั ใบตอบจากเมนู การสร้างบัญชีของระบบแล้วทาการดาวน์โหลดและสัง่ พิมพ์ เพื่อความ
ถูกต้องของข้อมูล เมือ่ ส่งใบตอบวันแรกให้นกั เรียนตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นกั เรียนเขียน
แก้ไขในบัญชีรบั ใบตอบนัน้ ด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่ อด้วยตัวบรรจงในช่ องประจาวิชานั้น ๆ ในแต่ละวัน
(ห้ามใช้ลายเซ็น)
อนึ่ ง สานักงานแม่ กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่ อผู ข้ อเข้าสอบที่เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลสานักงานฯ แล้วพิมพ์เป็ นบัญชีรบั ใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลังจะไม่รบั พิจารณา
๒๒. บัญชีรบั ใบตอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ให้ใช้ใบเดียวกันทัง้ ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บญั ชี รบั ใบตอบ
จากฐานข้อมูลของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยกาหนดในบัญชี สถ.๔ ว่า
ห้องหนึ่งๆ มีผูเ้ ข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จากนัน้ ให้ดาเนินการ
สร้างบัญชีรบั ใบตอบจากเมนู การสร้างบัญชีของระบบแล้วทาการดาวน์โหลดและสัง่ พิมพ์ เพื่อความถูกต้องของ
ข้อมูล เมื่อส่งใบตอบวิชาแรกให้นกั เรียนตรวจสอบชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นกั เรียนเขียนแก้ไขในบัญชี
รับใบตอบนัน้ ด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจาวิชานั้นๆ (ห้ามใช้ลายเซ็น)
อนึ่ ง สานักงานแม่ กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่ อผู ข้ อเข้าสอบที่เข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลสานักงานฯ แล้วพิมพ์เป็ นบัญชีรบั ใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลังจะไม่รบั พิจารณา
๒๓. การเรียงใบตอบของนักเรียน ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลขประจาตัวตามลาดับจากจานวน
น้อยอยู่ข ้างบนไปหาจานวนมากและไม่ตอ้ งเย็บปึ ก
๒๔. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ ตรีเข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชาใดแล้วเสร็จให้
ห่อวิชานัน้ ๆ เป็ นวันๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไร สอบสนามไหน อาเภอ จังหวัด
อะไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว
ให้รวบรวมนาส่งเจ้าคณะภาค ภายใน ๕ วัน หรือตามคาสัง่ เจ้าคณะภาค
๒๕. บัญชีรบั ใบตอบ บัญชียอดจานวนผูเ้ ข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผูเ้ ข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี ให้สานักเรียน
คณะจังหวัดรวบรวมบัญชีรบั ใบตอบ บัญชียอดจานวนนักเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูล
ผูเ้ ข้าสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ภายใน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ หรือตามคาสัง่ เจ้าคณะภาค
๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ โทและชัน้ เอก, ธรรมศึกษาชัน้ โทและชัน้ เอกเข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้า
คณะกรรมการ เมื่อสอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานัน้ ๆ เป็ นวันๆ และเป็ นชัน้ ๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้
นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไร ซองที่เท่ าไร สอบสนามไหน อ าเภอ จังหวัดอะไร เป็ นสนามสอบที่เท่ าไร ให้
คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวม
เฉพาะชัน้ เป็ นนักธรรมชัน้ โท ๑ ห่อ นักธรรมชัน้ เอก ๑ ห่อ ธรรมศึกษาชัน้ โท ๑ ห่อ และธรรมศึกษา ชัน้ เอก ๑ ห่อ
ถ้ามีชนั้ ละหลายห่อ ให้บอกจานวนด้วยว่ามีก่หี ่อ เช่น ห่อที่ ๑ - ๒ เมือ่ ประธานสนามสอบปิ ดซองใบตอบข้อสอบ
แล้ว ห้ามมิให้เปิ ดซองใบตอบอีกเป็ นอันขาด นักธรรมชัน้ โทและธรรมศึกษาชัน้ โท ให้ส่งไปที่พระธรรมรัตนดิลก
ผูอ้ านวยการตรวจใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ โท คณะ ๑๔ วัดสุทศั นเทพวราราม นักธรรมชัน้ เอก และ
ธรรมศึกษาชัน้ เอก ให้สง่ ไปที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายใน ๕ วัน
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๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาชัน้ ตรีเข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชาใดแล้วเสร็จ
ให้ห่อวิชานัน้ ๆ แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไร สอบสนามไหน อาเภอ จังหวัดอะไร ให้คณะกรรมการ
ลงชื่อรับรองพร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ทีป่ ิ ดซองด้วย เมือ่ ครบ ๔ วิชาแล้ว ให้รวบรวมนาส่งเจ้าคณะภาค
ภายใน ๕ วัน หรือตามคาสัง่ เจ้าคณะภาค
๒๘. บัญชีรบั ใบตอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผูเ้ ข้าสอบ พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ให้ห่อรวมเป็ นห่อหนึ่งของ
แต่ละชัน้ ต่างหาก เขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจน แล้วรวมในห่อใหญ่ของแต่ละชัน้ แยกเป็ นธรรมศึกษาชัน้ ตรี
ให้เจ้าคณะภาครับไว้ดาเนินการ นักธรรมชัน้ โท ธรรมศึกษาชัน้ โท นักธรรมชัน้ เอก และธรรมศึกษาชัน้ เอก ให้แยก
ส่งไปยังผูร้ บั ผิดชอบดังกล่าวแล้วในข้อ ๒๖
๒๙. บัญชี ยอดจานวนผู เ้ ข้าสอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ ยกเว้นนักธรรมชัน้ ตรี ให้สานักเรียน
คณะจังหวัดรวบรวมจานวนนักเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อม
บันทึกลงแผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด
๓๐. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนั ก ธรรมชั้น ตรี มอบถวายเจ้า คณะภาครับ ผิด ชอบ
กาหนดให้ตรวจได้ตงั้ แต่วนั แรม ๑ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ประกาศผลสอบ
นักธรรมชัน้ ตรี ภายในวัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๖๐ พร้อ มทัง้ แจ้ง เจ้าคณะในเขตปกครองเพื่อ ทราบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓๑. การส่งผลสอบนักธรรมชัน้ ตรี เมือ่ เจ้าคณะภาคประกาศรายชื่อผูส้ อบได้นกั ธรรมชัน้ ตรีแล้ว ให้ส่ง
บัญชีรบั ใบตอบหรือบัญชี ศ.๓ ที่มคี ะแนน บันทึกลงแผ่นซีดสี ่วนที่เป็ นกระดาษให้เก็บรักษาไว้, บัญชีประกาศ
ผลสอบนักธรรมชัน้ ตรีทแ่ี ก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๔) บัญชียอดจานวนนักธรรมชัน้ ตรี ที่ส่งสอบ ขาดสอบ
คงสอบ สอบได้ สอบตก ตามรู ปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ไปที่สานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง
๓๒. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึ ก ษาชั้น ตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับ ผิด ชอบ
กาหนดให้ตรวจได้ตงั้ แต่วนั ขึ้น ๑ คา่ เดือน ๑ ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และให้ประกาศผลสอบ
ธรรมศึ กษาชัน้ ตรี ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมทัง้ แจ้งเจ้าคณะในเขตปกครองเพื่อทราบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
๓๓. การส่งผลสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี เมือ่ เจ้าคณะภาคประกาศรายชื่อผูส้ อบได้ธรรมศึกษาชัน้ ตรีแล้ว ให้
ส่งบัญชีรบั ใบตอบ หรือบัญชี ศ.๗ ที่มคี ะแนน บันทึกลงแผ่นซีดสี ่วนที่เป็ นกระดาษให้เก็บรักษาไว้, บัญชีประกาศ
ผลสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรีท่แี ก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๘) บัญชียอดจานวนธรรมศึกษาชัน้ ตรีท่สี ่งสอบ
ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ตามรู ปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่ นซี ดี ไปที่
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๓๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้ โทและเอก, ธรรมศึกษาชัน้ โทและเอก กาหนดตรวจวันที่ ๒๗ - ๒๘ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน และ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ ขึ้น ๙ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ คา่ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ โท
มอบถวาย พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทศั นเทพวราราม ผูอ้ านวยการตรวจใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ โท
เป็ นผูด้ าเนินการ ใบตอบชัน้ เอก สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะดาเนิ นการตรวจที่วดั สามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
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อนึ่ ง การประกาศผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในระบบอินเตอร์เน็ ต และการจัดพิมพ์ประกาศนี ยบัตร
จะพิจารณาสานักเรียนคณะจังหวัดที่มีขอ้ มูลถูกต้องเรียบร้อยเป็ นเบื้องต้น ในส่วนสานักเรียนคณะจังหวัดที่มี
ข้อมูลไม่เรียบร้อย จักประกาศผลสอบเมื่อสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
๓๕. รายงานการสอบธรรม ให้ผูเ้ ป็ นประธานสนามสอบแต่ละแห่งทารายงานผ่านเจ้าคณะจังหวัด ให้
เจ้าคณะจังหวัด สรุปประเด็น ในรายงานนัน้ ๆ เสนอผ่านเจ้าคณะภาค ทัง้ นี้ ถ้าเป็ น เรื่องปกติไม่ตอ้ งแจ้งใน
รายงานเว้นไว้แต่มกี รณีพเิ ศษ
๓๖. การประกาศอนุ โมทนา ถ้ามีบญั ชีรายนามผู บ้ ริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ในการสอบธรรมสนามหลวง
สมควรประกาศอนุโมทนาให้เจ้าคณะจังหวัดนัน้ ๆ ประกาศอนุโมทนาโดยตรง
๓๗. ตามระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ถ้าเจ้าคณะภาคสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
ให้ปฏิบตั ไิ ปตามคาสัง่ ของเจ้าคณะภาค
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(พระพรหมมุนี)
แม่กองธรรมสนามหลวง

