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๓

กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ .
การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ท้ังปวง.
ขุ. ธ. ๒๕/๖๓.
-------------------แต่ ง อธิ บ ายให้ ส มเหตุ สมผล อ้ างสุ ภ าษิ ต อื่ น มาประกอบด้ ว ย ๑ ข้ อ
และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความ
ให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

๑. ธรรมคุ้มครองโลก มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
เฉลย มี ๒ อย่าง ฯ
คือ ๑. หิริ ความละอายบาป
๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาป
๒. พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุพพการีของพุทธบริษัทอย่างไร ? จงอธิบาย
เฉลย พระพุทธเจ้าทรงกระทาอุปการะแก่พุทธบริษัทก่อน ด้วยการทรง
แนะนาสั่งสอน ให้รู้ดีรู้ชอบตามพระองค์ เพื่อให้ได้บรรลุประโยชน์
ทั้ง ๓ คือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ ในโลกหน้า และประโยชน์
อย่างยิ่งคือพระนิพพาน จึงชื่อว่าเป็นบุพพการี ฯ
๓. ทุจริต คืออะไร ? พูดใส่ร้ายผู้อื่น จัดเข้าในทุจริตข้อไหน ?
เฉลย ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว ฯ
จัดเข้าในวจีทุจริต ฯ

๕

๔.
เฉลย

๕.
เฉลย

๖.
เฉลย
๗.
เฉลย

อริยสัจ ๔ มีอะไรบ้าง ? ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
จัดเป็นอริยสัจ ข้อไหน ?
มี ๑. ทุกข์
๒. สมุทัย คือ เหตุให้เกิดทุกข์
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์
๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ฯ
จัดเป็นทุกข์ ฯ
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนืองๆ มีอะไรบ้าง ?
ทรงให้พิจารณาอย่างไร ?
มี ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ความพลัดพราก และกรรม ฯ
ทรงสอนให้พิจารณาว่า
๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
๒. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๕. เรามีกรรมเป็นของตัวเรา ทาดีจักได้ดีทาชั่วจักได้ชั่ว ฯ
อายตนะภายนอก ๖ ได้แก่อะไรบ้าง ?
ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อารมณ์ที่มาถูกต้องกาย
ธรรม คืออารมณ์ ที่เกิดกับใจ ฯ
สัมมากัมมันตะ ทาการงานชอบ คือทาอย่างไร ?
คือ ทาโดยเว้นจากกายทุจริต ๓ ได้แก่
เว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ฯ

๖

คิหิปฏิบัติ
๘. คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจของผู้อื่นไว้ได้ คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?
เฉลย คือ สังคหวัตถุ ๔ ฯ
มี ๑. ทาน
ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
๒. ปิยวาจา
เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
๔. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว ฯ
๙. ฆราวาสผู้ครองเรือนควรตั้งอยู่ในธรรมข้อใดบ้าง ?
เฉลย ควรตั้งอยู่ในฆราวาสธรรม ๔ คือ
๑. สัจจะ สัตย์ซื่อต่อกัน
๒. ทมะ รู้จักข่มจิตของตน
๓. ขันติ อดทน
๔. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน ฯ
๑๐. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ คืออะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ?
เฉลย คือ ศีล ๕ ฯ ได้แก่
๑. เว้นจากทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
๒. เว้นจากถือเอาสิ่งของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย
๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากดื่มน้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ฯ
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๗

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑.
เฉลย

๒.
เฉลย
๓.
เฉลย
๔.
เฉลย

พุทธประวัติ คืออะไร ? การเรียนรู้พุทธประวัตินั้นได้ประโยชน์
อย่างไร ?
คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ
ได้ประโยชน์ คือทาให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้า
และแนวทางในการดาเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา ฯ
เจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นในวรรณะใด ? ชนชาติไหน ?
วรรณะกษัตริย์ ฯ
ชนชาติอริยกะ ฯ
อสิตดาบสได้ทานายสิทธัตถกุมารว่าอย่างไร ?
ทานายว่า ถ้าอยู่ครองสมบัติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์
ถ้าออกบวช จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ
เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไร จึงเสด็จออกบรรพชา ?
หลังจากบรรพชาแล้วกี่ปี จึงตรัสรู้ ?
ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต ๔) ฯ
๖ ปี จึงตรัสรู้ ฯ

๘

๕.
เฉลย
๖.
เฉลย
๗.
เฉลย

๘.
เฉลย

พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน
เพราะเหตุไร ?
เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคีย์ว่าได้เป็นผู้อุปัฏฐาก
พระองค์เมื่อครั้งทรงบาเพ็ญทุกรกิริยา ฯ
ปฐมสาวกและปัจฉิมสาวก คือใคร ?
ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
ปัจฉิมสาวก คือ พระสุภัททะ ฯ
พระสารีบุตรสาเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังธรรมจากใคร ?
ธรรมนั้นมีใจความว่าอย่างไร ?
จากพระอัสสชิเถระ ฯ
ใจความว่า “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุ
แห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น” ฯ
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิสบูชา
เพราะเหตุไร ?
เพราะการปฏิบัติบูชานี้ ทาให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่น
อยู่ได้ยาวนาน

๙

ศาสนพิธี
๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึงอะไร ?
เฉลย หมายถึง การประกาศตนของผู้แสดงว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
ประจาชีวิต ของตน ฯ
๑๐. การเผดียงสงฆ์และการอาราธนา ต่างกันอย่างไร ?
เฉลย ต่างกันคือ
การเผดียงสงฆ์ ได้แก่ การแจ้งความประสงค์ให้สงฆ์ทราบ
การอาราธนา ได้แก่ การนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีให้ศีล
สวดพระปริตร หรือ แสดงธรรม ฯ
-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๐

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทา เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
เฉลย เรียกว่า อกรณียกิจ ฯ มีดังนี้ คือ
๑. เสพเมถุน
๒. ลักทรัพย์
๓. ฆ่าสัตว์
๔. พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ฯ
๒. อาบัติ คืออะไร ? มีโทษกีส่ ถาน ? อะไรบ้าง ?
เฉลย คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ฯ
มี ๓ สถาน ฯ
คือ อย่างหนัก ยังผู้ต้องให้ขาดจากความเป็นภิกษุ

อย่างกลาง ยังผู้ต้องให้อยู่กรรม คือประพฤติวัตรอย่างหนึ่ง
เพื่อทรมานตน
อย่างเบา ยังผู้ต้องให้ประจานตนต่อหน้าภิกษุด้วยกัน ฯ

๑๑

๓. สิกขา คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?
เฉลย คือ ข้อที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ
มี ๑. ศีล
ความรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย
๒. สมาธิ ความรักษาใจมั่น
๓. ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขาร ฯ
๔. เภสัช ๕ มีอะไรบ้าง ? น้าตาลทรายจัดเข้าในเภสัชประเภทใด ?
เฉลย เภสัช ๕ มี เนยใส เนยข้น น้ามัน น้าผึ้ง น้าอ้อย ฯ
น้าตาลทราย จัดเข้าในน้าอ้อย ฯ
๕.

ผ้าไตรจีวร ที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้มีกี่อย่าง ?
อะไรบ้าง ?

เฉลย มี ๓ อย่าง ฯ
คือ ๑. สังฆาฏิ
(ผ้าคลุม)
๒. อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
๓. อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) ฯ
๖. ภิกษุนอนในที่มุงที่บังเดียวกันกับสามเณร จะเป็นอาบัติอะไรหรือไม่ ?
เฉลย นอนได้ ๓ คืน ไม่เป็นอาบัติ เกินกว่านั้นต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
๗. ภิกษุซ่อนบาตร จีวร ร่ม และรองเท้าของเพื่อนภิกษุเพื่อล้อเล่น
ต้องอาบัติอะไรบ้าง ?
เฉลย ซ่อนบาตร จีวร ต้องอาบัติปาจิตตีย์
ซ่อนร่ม รองเท้า ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ

๑๒

๘. เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในเสขิยวัตรนั้น ต้องอาบัติอะไร ?
เฉลย คือ วัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ
๙. ในการรับบิณฑบาต ภิกษุพึงปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องตามเสขิยวัตร ?
จงตอบมาเพียง ๒ ข้อ
เฉลย รับโดยเคารพ แลดูแต่ในบาตร รับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก
รับแต่พอเสมอขอบปากบาตร ฯ (เลือกตอบเพียง ๒ ข้อ)
๑๐. ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่า วิวาทาธิกรณ์ ?
เฉลย เถียงกันด้วยเรื่อง สิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย
เป็นต้น ฯ

-------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๓

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อาทิ สีล ปติฏฺฐา จ
กลฺยาณานญฺจ มาตุก
ปมุข สพฺพธมฺมาน
ตสฺมา สีล วิโสธเย.
ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น ควรชาระศีลให้บริสุทธิ์.
(สีลวตฺเถร)
ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘.
------------------แต่ง อธิบ ายเป็นทานองเทศนาโวหาร อ้ างสุ ภาษิตอื่ นมาประกอบ
ไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิต
ซ้าข้อกัน แต่จะซ้าคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความ
ให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป.
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.

บูชา ๒ คืออะไรบ้าง ? การสมาทานศีล ๕ เป็นประจา
จัดเป็นบูชา ประเภทใด ?
ตอบ คือ อามิสบูชา บูชาด้วยอามิสสิ่งของ ๑
ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติตาม ๑ ฯ
เป็นปฏิบัติบูชา ฯ
๒. ญาณ ๓ ที่เป็นไปในทุกขสมุทัยมีอธิบายอย่างไร ?
ตอบ ๑. ปรีชาหยั่งรู้ว่า นี้ทุกขสมุทัย จัดเป็นสัจจญาณ
๒. ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกขสมุทัย เป็นสภาพที่ควรละ จัดเป็นกิจจญาณ
๓. ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกขสมุทัย เป็นสภาพที่ละได้แล้ว จัดเป็นกตญาณ ฯ
๓. เมตตา มีความหมายว่าอย่างไร ? เมตตาในพรหมวิหาร
และในอัปปมัญญา ต่างกันอย่างไร ?
ตอบ มีความหมายว่า ปรารถนาความสุขความเจริญต่อผู้อื่นด้วยความ
จริงใจ ฯ
ต่างกันโดยวิธีแผ่ คือ
แผ่โดยเจาะจงก็ดี โดยไม่เจาะจงก็ดี จัดเป็นพรหมวิหาร
ถ้าแผ่โดยไม่เจาะจงไม่จากัด จัดเป็นอัปปมัญญา ฯ

๑๕

๔. มาร ๕ คืออะไรบ้าง ? กิเลสได้ชื่อว่ามารเพราะเหตุไร ?
ตอบ คือ ปัญจขันธ์ กิเลส อภิสังขาร มรณะ และ เทวบุตร ฯ
ได้ชื่อว่ามาร เพราะผู้ที่ตกอยู่ในอานาจแห่งกิเลสแล้ว
กิเลสย่อมผูกรัดไว้บ้าง ย่อมทาให้เสียคนบ้าง ฯ
๕. ในธรรมคุณบทว่า “พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว”
พระธรรมนั้น หมายถึงอะไร ?
ตอบ หมายถึง ปริยัติธรรม กับ ปฏิเวธธรรม (หรือโดยพิสดารได้แก่
สัทธรรม ๑๐ คือ โลกุตรธรรม ๙ กับ ปริยัติธรรม ๑) ฯ
๖. วิญญาณฐิติต่างจากสัตตาวาสอย่างไร ?
ตอบ ต่างกันอย่างนี้
ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณ เรียกว่า วิญญาณฐิติ
ภพเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ เรียกว่า สัตตาวาส ฯ
๗. ในอวิชชา ๘ ข้อที่ว่า ไม่รู้จักอนาคต มีอธิบายว่าอย่างไร ?
ตอบ มีอธิบายว่า ไม่รู้จักคิดล่วงหน้า ไม่อาจปรารภการที่ทา
หรือเหตุอันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าจักมีผลเป็นอย่างนั้นๆ ฯ
๘. คาว่า “อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง” คือปฏิบัติเช่นไร ?
ตอบ คือ ไม่ปฏิบัติลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย ประพฤติตรงต่อพระศาสดา
และเพื่อนสาวกด้วยกัน ไม่อาพรางความในใจ ฯ
๙. สังโยชน์ คืออะไร ? พระโสดาบันละสังโยชน์อะไรได้เด็ดขาด ?
ตอบ คือ กิเลสอันผูกใจสัตว์ไว้ ฯ
ละสังโยชน์ ๓ เบื้องต้น คือ
๑. สักกายทิฏฐิ ๒. วิจิกิจฉา ๓. สีลัพพตปรามาส ฯ

๑๖

๑๐. ครุกรรม คืออะไร ? ในฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลได้แก่อะไร ?
ตอบ คือ กรรมหนัก ฯ
ครุกรรมในฝ่ายอกุศล ได้แก่ อนันตริยกรรม ๕
ครุกรรมในฝ่ายกุศล ได้แก่ สมาบัติ ๘ ประการ ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๑๗

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. อนุพุทธบุคคล คือใคร ? มีความสาคัญอย่างไร ?
ตอบ คือ สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ฯ
อนุพุ ทธบุ คคลเป็นสังฆรัตนะในรัตนะ ๓ เป็ นพยานยืนยันความ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นกาลังสาคัญช่วยพระองค์ประกาศ
พระพุ ท ธศาสนา อั น เป็ น ประโยชน์ สุ ข แก่ ช นเป็ น อั น มาก
จนแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน ฯ
๒. พระอนุพุทธองค์แรก คือใคร ? ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟัง
พระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?
ตอบ คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ฯ
เพราะฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ
๓. ชฎิล ๓ พี่น้อง ตั้งอาศรมบูชาไฟอยู่ ณ สถานที่ใด ?
ตอบ ๑. อุรุเวลกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ที่ตาบลอุรุเวลา
๒. นทีกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ลาน้าอ้อมหรือคุ้งแห่งแม่คงคา
๓. คยากัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ที่ตาบลคยาสีสะ ฯ

๑๘

๔.
ตอบ
๕.
ตอบ

๖.
ตอบ

๗.

ตอบ

พระสาวกองค์ใด เมื่อทราบว่าพระอาจารย์ของตนอยู่ในทิศใด
ก็นอนหันศรีษะไปทางทิศนั้น ? การปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็น
คุณธรรมอะไร ?
พระสารีบุตร ฯ
จัดเป็นกตัญญู ฯ
พระมหากัสสปะโดยปกติถือธุดงค์กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?
ถือธุดงค์ ๓ อย่าง ฯ
คือ ๑. ใช้ผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร
๒. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
๓. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ฯ
ปิงคิยมาณพฟังพยากรณ์ปัญหาจากพระบรมศาสดาแล้ว
ได้บรรลุธรรมชั้นไหน ? เพราะเหตุไร ?
ได้ดวงตาเห็นธรรม ฯ
เพราะความฟุ้งซ่านด้วยความคิดถึงอาจารย์
ในขณะฟังพระธรรมเทศนา จึงไม่อาจทาจิตให้สิ้นอาสวะ ฯ
พระสาวกองค์ใด กอบทรายเต็มมือแล้วปรารถนาว่า
“ขอให้เราได้รับโอวาทคาสั่งสอนแต่สานักพระทศพล
และพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เท่าเม็ดทรายในกามือนี้เถิด ” ?
และท่านเป็นเลิศในด้านใด ?
พระราหุล ฯ
เป็นเลิศในด้านเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ฯ

๑๙

๘.

จงระบุชื่อพระสาวกผู้ที่บวชเพราะเหตุต่อไปนี้ ?
๑. บวชเพราะศรัทธา
๒. บวชเพราะจาใจ
๓. บวชเพราะหลงใหลในรูป
ตอบ ๑. บวชเพราะศรัทธา
คือ พระรัฐบาล
๒. บวชเพราะจาใจ
คือ พระนันทะ
๓. บวชเพราะหลงใหลในรูป คือ พระวักกลิ ฯ
ศาสนพิธี
๙. วันธรรมสวนะ คือวันอะไร ? ทรงอนุญาตให้มีในวันใดบ้าง ?
ตอบ คือ วันกาหนดประชุมฟังธรรม หรือที่เรียกว่า “วันพระ” ฯ
ในวัน ๘ ค่า และวัน ๑๔ ค่า หรือ ๑๕ ค่า ของปักษ์ทั้งข้างขึ้น
และข้างแรม ฯ
๑๐. สามีจิกรรม หมายถึงอะไร ? มีกี่แบบ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ หมายถึง การขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษ
ขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทาสามีจิกรรมกัน
แล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย ฯ
มี ๒ แบบ ฯ คือ
๑. แบบขอขมาโทษ
๒. แบบถวายสักการะ ฯ
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๐

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นโท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.

อภิสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อในอภิสมาจาร
ท่านปรับอาบัติอะไรบ้าง ?
ตอบ คือ ธรรมเนียมหรือมารยาทที่ดีงามของภิกษุ ฯ
ปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย
ส่วนมากปรับอาบัติทุกกฏเป็นพื้น ฯ
๒. บาตรที่ทรงอนุญาต มีกี่ชนิด ? อะไรบ้าง ?
บาตรแสตนเลสจัดเข้าในชนิดไหน ?
ตอบ มี ๒ ชนิด ฯ
คือ ๑. บาตรดินเผา
๒. บาตรเหล็ก ฯ
บาตรแสตนเลสจัดเข้าในบาตรเหล็ก ฯ

๒๑

๓.
ตอบ

๔.
ตอบ

๕.
ตอบ

๖.
ตอบ

วัตรอันภิกษุควรประพฤติในคาว่า วตฺตสมฺปนฺโน นั้น
คืออะไรบ้าง ?
คือ ๑. กิจวัตร ว่าด้วยกิจอันควรทา
๒. จริยาวัตร ว่าด้วยมารยาทอันควรประพฤติ
๓. วิธิวัตร ว่าด้วยแบบอย่าง ฯ
สัตตาหกรณียะและสัตตาหกาลิก มีอธิบายอย่างไร ?
สัตตาหกรณียะ คือ กิจจาเป็นบางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้ภิกษุผู้อยู่จาพรรษาไปพักแรมคืนที่อื่น แต่ต้องกลับมาภายใน ๗ วัน
สัตตาหกาลิก คือ เภสัช ๕ ที่รับประเคนแล้วเก็บไว้บริโภคได้ ๗ วัน ฯ
ปาปสมาจาร คืออะไร ? ภิกษุชื่อว่า กุลปสาทโก เพราะประพฤติ
อย่างไร ?
คือ ความประพฤติเลวทราม เนื่องด้วยการคบคฤหัสถ์ด้วยการ
สมาคมอันมิชอบ ฯ
เพราะประพฤติพอดีพองาม ยังความเลื่อมใสนับถือของเขาให้เกิด
ในตน เป็นศรีของพระศาสนา ฯ
ภิกษุฉันเนื้องู เนื้อมนุษย์ ต้องอาบัติอะไร ?
ฉันเนื้องู ต้องอาบัติทุกกฏ
ฉันเนื้อมนุษย์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย ฯ

๒๒

๗.
ตอบ

๘.
ตอบ
๙.
ตอบ
๑๐.
ตอบ

ลหุภัณฑ์และครุภัณฑ์ที่เป็นของสงฆ์ คือของเช่นไร ? อย่างไหน
แจกกันได้และไม่ได้ ?
ลหุภัณฑ์ คือ ของเบา มีบิณฑบาต เภสัช กับบริขารที่จะใช้สาหรับตัว
คือบาตร จีวร ประคดเอว เข็ม มีดพับ มีดโกน เป็นของที่แจกกันได้
ครุภัณฑ์ คือ ของหนัก ไม่ใช่ของสาหรับใช้ให้สิ้นไป เป็นของควร
รักษาไว้ได้นาน เป็นเครื่องใช้ในเสนาสนะ หรือเป็นตัวเสนาสนะเอง
ตลอดถึงกุฎีและที่ดิน เป็นของที่แจกกันไม่ได้ ฯ
สภาคาบัติ คืออาบัติเช่นไร ?
คือ อาบัติที่ภิกษุต้องเหมือนกันเพราะล่วงละเมิดสิกขาบทเดียวกัน
ห้ามไม่ให้แสดง ห้ามไม่ให้รับ ให้แสดงในสานักของภิกษุอื่น ฯ
จีวรที่วิกัปไว้ เมื่อจะนามาใช้ต้องทาอย่างไร ? ถ้าไม่ทาเช่นนั้น
ต้องอาบัติอะไร ?
จีวรที่วิกัปไว้ เมื่อจะนามาใช้ต้องขอให้ผู้รับถอนก่อน ฯ
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ฯ
สมบัติของภิกษุในทางพระวินัยมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?
มี ๔ ฯ
คือ ๑. สีลสมบัติ
๒. อาจารสมบัติ
๓. ทิฏฐิสมบัติ
๔. อาชีวสมบัติ ฯ
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๓

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อุฏฐฺ าตา กมฺมเธยฺเยสุ
สุสวิหติ กมฺมนฺโต

อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
ส ราชวสตึ วเส.

ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย
จึงควรอยู่ในราชการ.
(พุทฺธ)
ขุ. ธ. ๒๕/๔๒.
------------------แต่ ง อธิ บ ายเป็ น ท านองเทศนาโวหาร อ้ า งสุ ภ าษิ ต อื่ น มาประกอบ
ไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิต
ซ้าข้อกัน แต่จะซ้าคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความ
ให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
ชั้นนี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป.
------------------ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.

พระบรมศาสดาทรงชักชวนให้มาดูโลกนี้โดยมีพระประสงค์
อย่างไร ?
ตอบ มีพระประสงค์เพื่อให้รู้จักสิ่งที่เป็นจริงอันมีอยู่ในโลก
จักได้ละสิ่งที่เป็นโทษ และ ไม่ข้องติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณ ฯ
๒. คาว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ?
ตอบ คาว่า มาร หมายถึงกิเลสกาม อันทาจิตให้เศร้าหมอง
ได้แก่ ตัณหา ราคะ และอรติ เป็นต้น
คาว่า บ่วงแห่งมาร หมายถึงวัตถุกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพะ ฯ
๓. คาว่า มทนิมฺมทโน ธรรมยังความเมาให้สร่าง
หมายถึงความเมาในอะไร ?
ตอบ หมายถึงความเมาในอารมณ์อันยั่วยวนให้เกิดความเมาทุกประการ
เช่น ชาติ สกุ ล อิ สริ ยะ บริ ว าร ก็ ดี ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข ก็ ดี
ความเยาว์ วั ย ความไม่ มี โ รค และชี วิ ต ก็ ดี นั บ เข้ า ในอารมณ์
ประเภทนี้ ฯ

๒๕

๔.
ตอบ
๕.
ตอบ

๖.
ตอบ

๗.
ตอบ

บาลีอุทเทสว่า วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ ญาณ โหติ แปลว่า
เมื่อหลุดพ้นแล้ว ญาณว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมมี อะไรหลุดพ้น ?
และหลุดพ้นจากอะไร ?
จิตหลุดพ้น ฯ
จากอาสวะ ๓ ฯ
โลกามิสคืออะไร ? ที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเหตุไร ?
คือกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันน่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าชอบใจ ฯ
เพราะเป็นเครื่องล่อใจให้ติดอยู่ในโลกดุจเหยื่ออันเบ็ดเกี่ยวไว้ฉะนั้น ฯ
ข้อความว่า ปลงภาระอันหนักเสียแล้ว ไม่ถือเอาภาระอันอื่น ดังนี้
มีอธิบายอย่างไร ?
อธิบายว่า ภาระ หมายถึงเบญจขันธ์ การปลงภาระ หมายถึง
การถอนอุปาทาน การไม่ถือเอาภาระอื่น หมายถึงการไม่ถือ
เบญจขันธ์อื่นด้วยอุปาทาน ฯ
ในพระบาลีว่า "จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา
เมื่อใจเศร้า หมอง ต้องประสบทุคติ" ทุคติ คืออะไร ?
มีอะไรบ้าง ?
คือ ภูมิเป็นที่ไปข้างชั่ว ฯ
มี อบาย ทุคติ วินิบาต นรก (ตามนัยอรรถกถา มี ๔
คือ นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย) ฯ

๒๖

๘.
ตอบ
๙.
ตอบ

๑๐.
ตอบ

คนวิตกจริตมีนิสัยอย่างไร ? คนประเภทนี้ควรเจริญกัมมัฏฐาน
บทใด ?
ชอบคิดมาก ฟุ้งซ่าน ฯ
ควรเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน ฯ
วิปัลลาสคืออะไร ? วัตถุที่วิปัลลาส มีอะไรบ้าง ?
คือ กิริยาที่ถือเอาโดยอาการอันผิดจากความจริง ฯ
มี ๔ อย่าง คือ
๑. วิปัลลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
๒. วิปัลลาสในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข
๓. วิปัลลาสในของที่ไม่ใช่ตนว่าเป็นตน
๔. วิปัลลาสในของที่ไม่งามว่างาม ฯ
ผู้เจริญมหาสติปัฏฐาน ต้องประกอบด้วยธรรมใดบ้าง
จึงจะกาจัดอภิชฌาและโทมนัสได้ ?
ต้องประกอบด้วยธรรม ๓ คือ
๑. อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน
๒. สัมปชาโน รู้ทั่วพร้อม
๓. สติมา มีสติ ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๒๗

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากใคร ? ที่ได้นามว่าศากยะ เพราะเหตุไร ?
ตอบ สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ฯ
เพราะเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. เพราะได้ชื่อตามชนบทที่ตั้งเมือง
๒. เพราะมีความกล้าหาญ สามารถตั้งเมืองได้เอง ฯ

๒๘

๒.

ที่สุดโต่งอันบรรพชิตไม่ควรเสพคืออะไรบ้าง ? ที่สุดโต่งนั้น
มีโทษอย่างไร ?
ตอบ คือ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค
๒. อัตตกิลมถานุโยค ฯ
มีโทษดังนี้
กามสุขัลลิกานุโยค คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยสุขในกาม
เป็นธรรมอันเลว เป็นเหตุตั้งบ้านเรือน
เป็นของคนมีกิเลสหนา ไม่ใช่ของคนอริยะ
คือผู้บริสุทธิ์ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
อัตตกิลมถานุโยค คือ การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่า
ให้เกิดทุกข์ แก่ผู้ประกอบ ไม่ทาผู้ประกอบ
ให้เป็นอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ฯ
๓. ภัพพบุคคล คือบุคคลเช่นใด ? ประเภทที่ ๑ ท่านเปรียบด้วยอะไร ?
ตอบ ภัพพบุคคล คือบุคคลผู้สามารถจะตรัสรู้ธรรมได้ ฯ
อุคฆติตัญญู เปรียบด้วยดอกบัวพ้นน้า เมื่อต้องแสงพระอาทิตย์
ก็จักบานในวันนั้น ฯ
๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ไหน ?
มีใจความย่อว่าอย่างไร ?
ตอบ ที่เวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ ฯ
ใจความย่อว่า ไม่ทาบาปทั้งปวง ทากุศลให้ถึงพร้อม ทาใจให้บริสุทธิ์ ฯ

๒๙

๕.

หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะได้ทากิจใด
ที่สาคัญแก่พระศาสนา ? จงอธิบาย
ตอบ ท่านได้ทากิจที่สาคัญ คือเป็นผู้ชักชวนภิกษุสงฆ์ ทาสังคายนาร้อย
กรองพระธรรมวินัย และเป็นประธานในการทาสังคายนานั้น อัน
เป็นเหตุให้พระศาสนาตั้งมั่นถาวรสืบมาจนถึงปัจจุบัน ฯ
๖. ปัญหาว่า “โลกคือหมู่สัตว์ อันอะไรปิดบังไว้ จึงหลงดุจอยู่ในที่มืด”
ดังนี้ ใครเป็นผู้ถาม ? ได้รับคาพยากรณ์ว่าอย่างไร ?
ตอบ อชิตมาณพเป็นผู้ถาม ฯ
ได้รับการพยากรณ์ว่า โลกคือหมู่สัตว์ อันอวิชชาคือความไม่รู้แจ้ง
ปิดบังไว้ จึงหลงอยู่ ในที่มืด ฯ
๗. พระภัททิยเถระ มักเปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอๆ ดังนี้
เพราะเหตุไร ?
ตอบ เพราะเมื่อก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต้องจัดการรักษาป้องกัน
ทั้งในวังนอกวัง ทั้งในเมืองนอกเมือง จนตลอดทั่วอาณาเขต
แม้มีคนคอยรักษาอย่างนี้แล้ว ยังต้องหวาดระแวงสะดุ้งกลัวอยู่
เป็นนิตย์ ครั้นทรงออกบวชได้บรรลุอรหัตผลแล้ว แม้อยู่ ในที่ไหนๆ
ก็ไม่หวาดระแวง ไม่สะดุ้งกลัว ไม่ต้องขวนขวาย มีใจปลอดโปร่ง
เป็นอิสระแก่ตน จึงเปล่งอุทานเช่นนั้น ฯ

๓๐

๘.
ตอบ

๙.

ตอบ

๑๐.
ตอบ

ในครั้งปฐมสังคายนา พระสาวกองค์ใดรับหน้าที่วิสัชนาพระวินัย ?
ท่านอุปสมบทพร้อมกับใครบ้าง ?
พระอุบาลีเถระ ฯ
อุปสมบทพร้อมกับเจ้าศากยะ ๕ พระองค์ คือ ภัททิยะ อนุรุทธะ
อานนท์ ภัคคุ กิมพิละ กับเจ้าโกลิยะ ๑ องค์ คือเทวทัต ฯ
ภิกษุณีผู้มีชื่อต่อไปนี้ได้รับเอตทัคคะในทางไหน ?
ก. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
ข. พระเขมาเถรี
ค. พระอุบลวัณณาเถรี
ง. พระปฏาจาราเถรี
จ. พระธัมมทินนาเถรี
ก. ได้รับเอตทัคคะในทางรัตตัญญู
ข. ได้รับเอตทัคคะในทางมีปัญญา
ค. ได้รับเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์
ง. ได้รับเอตทัคคะในทางทรงวินัย
จ. ได้รับเอตทัคคะในทางธรรมกถึก ฯ
สุภัททวุฑฒบรรพชิต กล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยว่าอย่างไร ?
และทาให้เกิดเหตุการณ์อะไรในกาลต่อมา ?
ว่า “เราทั้งหลายพ้นดีแล้วจากพระสมณะนั้น บัดนี้ เราพอใจ
จะทาสิ่งใดก็ทา หรือ มิพอใจทาสิ่งใดก็ไม่ต้องทา” ฯ
เป็นเหตุให้เกิดสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ ๑ ฯ
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

๓๑

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.

ญัตติและอนุสาวนา หมายถึงอะไร ? ญัตติมีใช้ในสังฆกรรม
อะไรบ้าง ?
ตอบ ญัตติ หมายถึง คาเผดียงสงฆ์
อนุสาวนา หมายถึง การสวดประกาศคาปรึกษาและข้อตกลงของสงฆ์ ฯ
มีใช้ใน ๓ สังฆกรรม คือ
๑. ญัตติกรรม
๒. ญัตติทุติยกรรม
๓. ญัตติจตุตถกรรม ฯ
๒. สีมาสังกระ คืออะไร ? สงฆ์จะทาสังฆกรรมในสีมาเช่นนั้นได้
หรือไม่อย่างไร ?
ตอบ คือ สีมาที่สมมติคาบเกี่ยวกันระหว่างสีมาที่สมมติไว้เดิม
และสีมาที่สมมติขึ้นใหม่ ฯ
สงฆ์ทาสังฆกรรมในสีมาที่สมมติไว้เดิมได้ แต่ทาในสีมา
ที่สมมติขึ้นใหม่ไม่ได้ ฯ

๓๒

๓.

ภิก ษุ ผู้ค วรได้ รั บสมมติ ใ ห้เ ป็นภั ต ตุ ทเทสกะ ต้ องประกอบด้ ว ย
คุณสมบัติเช่นไร ?
ตอบ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ คือ
๑. เว้นอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ
๒. รู้จักภัตรที่ควรแจกหรือมิควรแจก
๓. รู้จักลาดับที่พึงแจก ฯ
๔. การกรานกฐิน คืออะไร ? อธิบายพอเข้าใจ
ตอบ คือ เมื่อมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝนพอจะทาเป็นไตรจีวร
ผืนใดผืนหนึ่งได้ สงฆ์พร้อมใจกันยกให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง
ภิกษุผู้ได้รับผ้านั้นนาไปทาเป็นไตรจีวร ผืนใดผืนหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ในวันนั้น แล้วมาบอกแก่ภิกษุผู้ยกผ้านั้นให้เพื่ออนุโมทนา
ภิกษุเหล่านั้น อนุโมทนา ทั้งหมดนี้ คือการกรานกฐิน ฯ
๕. ผู้จะเข้ามาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา
ต้องประกอบด้วย คุณสมบัติอะไรบ้าง ?
ตอบ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ
๑. เป็นชาย
๒. มีอายุครบ ๒๐ ปี
๓. ไม่เป็นมนุษย์วิบัติ เช่น ถูกตอน หรือเป็นกะเทย เป็นต้น
๔. ไม่เคยทาอนันตริยกรรม
๕. ไม่เคยต้องปาราชิก หรือไม่เคยเข้ารีตเดียรถีย์ทั้งที่เป็นภิกษุ ฯ

๓๓

๖.

ลักษณะการปกปิดอาบัตินั้น พระอรรถกถาจารย์แสดงไว้กี่ประการ ?
อะไรบ้าง ?
ตอบ แสดงไว้ ๑๐ ประการ ฯ
จัดเป็น ๕ คู่ คือ
๑. เป็นอาบัติ และรู้ว่าเป็นอาบัติ
๒. เป็นปกตัตตะ และรู้ว่าเป็นปกตัตตะ
๓. ไม่มีอันตราย และรู้ว่าไม่มีอันตราย
๔. อาจอยู่
และรู้ว่าอาจอยู่
๕. ใคร่จะปิด และปิดไว้ ฯ
๗. กิจจาธิกรณ์และนิคคหะ คืออะไร ?
ตอบ กิจจาธิกรณ์ คือ กิจอันจะพึงทาด้วยประชุมสงฆ์ ต่างโดย
เป็นอปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม
นิคคหะ คือ การข่ม เป็นกิจอย่างหนึ่งแห่งผู้ปกครองหมู่ ฯ
๘. นาสนา คืออะไร ? บุคคลเช่นไรที่ทรงอนุญาตให้นาสนา ?
ตอบ คือ การยังบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศภิกษุและสามเณรให้สละเพศเสีย ฯ
บุคคลที่ทรงพระอนุญาตให้นาสนามี ๓ ประเภท คือ
๑. ภิกษุต้องอันติมวัตถุแล้วยังปฏิญญาตนเป็นภิกษุ
๒. บุคคลผู้อุปสมบทไม่ขึ้น ได้รับอุปสมบทแต่สงฆ์
๓. สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น เป็นผู้มักผลาญ
ชีวิตสัตว์ เป็นต้น ฯ

๓๔

พระราชบัญญัติ
๙.
ตอบ
๑๐.
ตอบ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คืออะไร ?
คือ กฏหมายฉบับหนึ่งว่าด้วยคณะสงฆ์ ฯ
เจ้าอาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?
สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอาราม
หลวง ตามมติมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะจังหวัด แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ฯ

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

