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พระพุทธศาสนาให้มนคงสถาพร
ั่
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สุขของชาติบา้ นเมือง

-๑-

ขอขอบคุณและขออนุ โมทนาต่อท่านประธานอานวยการสอบ กรรมการผูก้ ากับห้อง
สอบ ที่ ไ ด้ร่ ว มกัน จัด สอบธรรมสนามหลวงในครั้ง นี้ ขออานุ ภ าพแห่ ง คุ ณ พระศรี ร ัต นตรัย
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ให้ทุ ก ท่ า น ถึง ความ เจริญ งอกงามไพบู ล ย์ ในพระธรรมวิน ัย ของสมเด็ จ พระผู ้มีพ ระภาคเจ้า
ตลอดกาลนาน เทอญ.
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สมบูรณ์ ส่งผลให้มนุ ษยชาติประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ตามความมุ่งหมาย ประเทศไทยยัง่ ยืน
สถาพรมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะคุณลักษณะสาคัญแห่งพระพุทธศาสนา นับเป็ นสมบัติอนั ลา้ ค่าของชน
ชาติไทย ทีค่ วรจะนามาใช้พฒั นาประเทศชาติ
บุรพาจารย์ผูม้ ใี จรักต่อการศึกษา ได้เอื้อเฟื้ อเอาใจใส่เป็ นอย่างดีย่งิ จึงก่อเกิดความ
เจริญมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนา เมื่อนักเรียนได้รบั การศึกษาแล้ว พร้อมเข้าสอบธรรมสนามหลวง
กล่าวเฉพาะนักธรรม ผูท้ เ่ี ข้าสอบเป็ นพระภิกษุสามเณร เป็ นศาสนทายาทสืบต่อพระศาสนาในอนาคต
การจัดสอบจึงต้องบริสุทธิ์ยุตธิ รรม เพือ่ สร้างคนดีให้สบื ทอดดารงพระพุทธศาสนา การมีความรูค้ วาม
เข้าใจและปฏิบตั คิ ู่ควรนัน้ เป็ นเกียรติทม่ี แี ก่ตน วัด สานักเรียน และเป็ นโอกาสที่ต่างก็จกั ได้ช่วยธารง
พระพุทธศาสนาให้มนคงสถาพร
ั่

-๓-

ฝ่ ายนัก เรี ย นธรรมศึ ก ษา การศึ ก ษาที่ ถู ก ต้อ งย่ อ มน าไปสู่ ก ารปฏิบ ตั ิ ท่ีง ดงาม
ขอให้นาไปปฏิบตั ิในการดาเนินชีวติ ก่อเกิดผลคือความสุขความเจริญแก่ตน เป็ นตัวอย่างแห่งความ
ดีงามถูกต้องให้กบั สังคม เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สุขของชาติบา้ นเมือง
ปี น้ ีเป็ นปี ท่ี ๓ สาหรับการจัดส่งข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้การจัดสอบ
ธรรมสนามหลวงในศตวรรษที่ ๒ มีประสิทธิภาพและเรียบร้อยดียง่ิ ขึ้น
ขอขอบคุ ณและขออนุ โมทนาต่ อ ท่านประธานอานวยการสอบ กรรมการผู ก้ ากับ
ห้อ งสอบ ที่ ไ ด้ร่ ว มกัน จัด สอบธรรมสนามหลวงในครั้ง นี้ ขออานุ ภ าพแห่ ง คุ ณ พระ ไตรรัต น์
และปฏิบ ตั ิบู ช าที่ท่ านทัง้ หลายได้ต งั้ ใจบ าเพ็ญ มาโดยล าดับ จงประมวลเป็ น พลวปัจจัย บัน ดาล
ให้ทุกท่าน ถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินยั ของสมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ประสบความ
เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน เทอญ.

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานคร

-๔-

ประกาศลงโทษผูท้ าทุจริต
เวลาสอบความรูใ้ นสนามหลวง

ประกาศลงโทษผูท้ าทุจริต เวลาสอบความรูใ้ นสนามหลวง
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ มหาเถรสมาคม ๑๓ องค์ มีสมเด็จพระสังฆราช
เป็ นประธาน ประชุ ม ที่ ต าหนั ก เพ็ ช ร วัด บวรนิ เ วศวิ ห าร ปรารภการสอบไล่ ธ รรมวิ น ั ย
และบาลีสนามหลวงว่ า ก่ อ นนักเรียนจะสอบ เจ้าหน้าที่อ่ านประกาศของสมเด็จพระสัง ฆราชเจ้า
ห้ามถามกัน บอกกัน เป็ นต้นเสมอ ประมาณ ๑๐ ปี แล้ว ยังมีนกั เรียนทาทุจริตในเวลาสอบทุกปี
ขืนดื้อล่วงคาสัง่ ทาทุจริตผิดมรรยาทของพระเณร ส่อว่าความรูท้ ่ีเล่าเรียนไว้ไม่ให้ผลดี เป็ นกิริยา
ที่ เ ลวทรามเสี ย หายทั้ง ตนและพระศาสนา ไม่ มี ธ รรมเป็ นเครื่ อ งอบรมพอ มี นิ ส ัย หยาบ
ไม่มหี ริ ิโอตตัปปธรรมที่เป็ นของละเอียด ไม่เป็ นอาชญา พอที่จะปราบปรามได้ เสื่อมศรัทธาเลือ่ มใส
ของมหาชนทีเ่ คารพนับถือ เป็ นทีด่ ูหมิน่ ของพาหิรกชน ฯ
มหาเถรสมาคมมีความเห็นร่วมกัน จึงให้ประกาศว่า
๑. ต่อไปนี้นกั เรียนใดฝ่ าฝื นทาทุจริตในเวลาสอบด้วยประการใด ๆ สนามหลวง
จักลงโทษห้ามไม่ให้นกั เรียนนัน้ เข้าสอบ ในสนามหลวงมีกาหนด ๕ ปี ถ้าพ้นกาหนด ๕ ปี แล้วทา
ทุจริตอีก ห้ามไม่ให้สอบจนตลอดชีวติ
๒. ถ้าเจ้าหน้าที่ทาการเกี่ยวกับการสอบ ผูใ้ ดทาทุจริต เช่น ช่วยบอกนักเรียน หรือมี
เจตนาท าต้น ประโยคให้ร วั ่ เป็ น ต้น จัก ให้ล งโทษผู น้ ั้น ดัง นี้ ถ้า ผู น้ ั้น มีส มณศัก ดิ์ ร าชทิ น นาม
จักขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ถอดจากสมณศักดิ์ ถ้าผูน้ นั้ เจ้าคณะตัง้ จักให้ถอดเสียจาก
สมณศักดิ์ จักให้ลงทัณฑกรรมตามสมควรแก่โทษ และไม่ให้เกี่ยวข้องกับสนามหลวงอีก ฯ
๓. ถ้าแม่กองหรือกรรมการ เห็นประโยคไหนน่ารังเกียจว่า สอบเป็ นทุจริต เช่นดูของ
ผูอ้ ่นื ไม่ใช่สอบด้วยความรูข้ องตน เป็ นต้น ให้เจ้าหน้าทีผ่ ูใ้ หญ่หรือแม่กองตัง้ กรรมการขึ้นตามสมควร
แล้ว วินิจฉัยด้วยความเห็นชอบพร้อมกัน หรือตามส่วนข้างมาก แล้วจัดทาไปโดยชอบ ฯ
ประกาศตัง้ แต่วนั ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕

กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒั น์

-๕-

หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา
ที่ประกาศใช้ปจั จุบนั

หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่ประกาศใช้ปจั จุบนั
นักธรรมชัน้ ตรี
๑. วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑
ให้นกั เรียนแต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ สุภาษิต
บอกชื่อคัมภีรท์ ่มี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย สุภาษิตที่อา้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ
สมเรื่องกับกระทูต้ งั้ ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
๒. วิชาธรรม
หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหปิ ฏิบตั ิ
๓. วิชาพุทธ
หลัก สู ต ร ใช้ห นั ง สื อ พุ ท ธประวัติ เ ล่ ม ๑ - ๒ - ๓ ปฐมสมโพธิ พระนิ พ นธ์
สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เล่ม ๑
๔. วิชาวินยั
หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาท แผนกวินยั บัญญัติ, วินยั มุขเล่ม ๑
นักธรรมชัน้ โท
๑. วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒
ให้นกั เรียนแต่งอธิบายเป็ นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่นอ้ ย
กว่า ๒ สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีรท์ ่มี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซา้ ข้อกัน
แต่จะซา้ คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ ม สุภาษิตที่อา้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับ
กระทูต้ งั้ ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

-๖-

๒. วิชาธรรม แก้ปญั หาธรรมวิภาคพิสดารออกไป
หลักสูตร ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒
๓. วิชาพุทธ แก้ปญั หาอนุพทุ ธประวัติ
หลัก สู ต ร ใช้ห นัง สื อ อนุ พุ ท ธประวัติ และพุ ท ธานุ พุ ท ธประวัติ อัน กล่ า วเฉพาะ
ประวัติพระสาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว)
และศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา
๔. วิชาวินยั แก้ปญั หาวินยั ให้พสิ ดารออกไป
หลักสูตร ใช้หนังสือวินยั มุข เล่ม ๑ - ๒
ผูจ้ ะเข้าสอบประโยคนักธรรมชัน้ โทต้องได้ประโยคนักธรรมชัน้ ตรีในสนามหลวงมาแล้ว
นักธรรมชัน้ เอก
๑. วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓
ให้นกั เรียนแต่งอธิบายเป็ นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่นอ้ ย
กว่า ๓ สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีรท์ ่มี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซา้ ข้อกัน
แต่ จะซา้ คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ ม สุ ภาษิตที่อ า้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่อง
กับกระทูต้ งั้ ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
๒. วิชาธรรม แก้ปญั หาธรรมโดยปรมัตถเทศนา
หลักสูตร ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทาและสังสารวัฏ สมถกรรมฐาน
วิปสั สนากรรมฐาน มหาสติปฏั ฐาน คิรมิ านนทสูตร
๓. วิชาพุทธ แก้ปญั หาพุทธานุพทุ ธประวัตกิ บั ข้อธรรมในท้องเรื่องนัน้
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑ - ๒ - ๓
ปฐมสมโพธิ พระนิ พ นธ์ส มเด็จ พระสัง ฆราช (ปุสฺ ส เทว) พุท ธานุ พุท ธประวัติ
อนุ พุ ท ธประวัติ พระปฐมสมโพธิ ก ถา พระนิ พ นธ์ข องสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
๔. วิชาวินยั แก้ปญั หาวินยั มีสงั ฆกรรมเป็ นต้น
หลักสูตร ใช้หนังสือวินยั มุข เล่ม ๓ และพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
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ผูจ้ ะเข้าสอบประโยคนักธรรมชัน้ เอกต้องได้ประโยคนักธรรมชัน้ โทในสนามหลวงมาแล้ว
ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
๑. วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑
ชัน้ นี้ กาหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้ ๕ หมวด คือ
๑) ทานวรรค
๒) ปาปวรรค
๓) ปุญญวรรค
๔) สติวรรค
๕) สีลวรรค
ให้นกั เรียนแต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ สุภาษิต
บอกชื่อคัมภีรท์ ่มี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย สุภาษิตที่อา้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อ
สมเรื่องกับกระทูต้ งั้ ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
๒. วิชาธรรม
หลักสูตร ใช้หนังสือนวโกวาทแผนกธรรมวิภาคและคิหปิ ฏิบตั ิ
ชัน้ นี้ กาหนดให้เรียนหมวดธรรม ดังนี้
ทุกะ หมวด ๒
ธรรมมีอปุ การะมาก ๒
ธรรมเป็ นโลกบาล ๒
ธรรมอันทาให้งาม ๒
บุคคลหาได้ยาก ๒
ติกะ หมวด ๓
รตนะ ๓
คุณของรตนะ ๓
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
ทุจริต ๓
สุจริต ๓
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อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
สัปปุรสิ บัญญัติ ๓
บุญกิรยิ าวัตถุ ๓
จตุกกะ หมวด ๔
วุฑฒิ ๔
จักร ๔
อคติ ๔
ปธาน ๔
อธิษฐานธรรม ๔
อิทธิบาท ๔
ควรทาความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน
พรหมวิหาร ๔
อริยสัจ ๔
ปัญจกะ หมวด ๕
อนันตริยกรรม ๕
อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
พละ ๕
ขันธ์ ๕
ฉักกะ หมวด ๖
คารวะ ๖
สาราณิยธรรม ๖
สัตตกะ หมวด ๗
อริยทรัพย์ ๗
สัปปุรสิ ธรรม ๗
อัฏฐกะ หมวด ๘

-๙-

โลกธรรม ๘
ทสกะ หมวด ๑๐
บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
คิหปิ ฏิบตั ิ
จตุกกะ หมวด ๔
ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ๔
สัมปรายิกตั ถประโยชน์ ๔
มิตตปฏิรูป ๔
มิตรแท้ ๔
สังคหวัตถุ ๔
ธรรมของฆราวาส ๔
ปัญจกะ
มิจฉาวณิชชา ๕
สมบัตขิ องอุบาสก ๕
ฉักกะ
ทิศ ๖
อบายมุข ๖
๓. วิชาพุทธ
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑ - ๒ - ๓ ของกองธรรมสนามหลวง โดยอาศัย
หนังสือปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) และศาสนพิธี เล่ม ๑
ขององค์การศึกษา เป็ นแนว
๔. วิชาวินยั
หลัก สู ต ร ใช้ห นัง สือ เบญจศี ล -เบญจธรรม ของส านัก งานแม่ก องธรรมสนามหลวง
โดยอาศัยหนังสือเบญจศีล-เบญจธรรม ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)
เป็ นแนว

-๑๐-

ธรรมศึกษาชัน้ โท
๑. วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒
ในชัน้ นี้ กาหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้ ๕ หมวด คือ
๑) อัตตวรรค
๒) กัมมวรรค
๓) ขันติวรรค
๔) ปัญญาวรรค
๕) เสวนาวรรค
ให้นกั เรียนแต่งอธิบายเป็ นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่นอ้ ย
กว่า ๒ สุภาษิต และบอกชื่อคัมภีรท์ ่มี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซา้ ข้อกันแต่
จะซา้ คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ ม สุภาษิตทีอ่ า้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู ้
ตัง้ ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
๒. วิชาธรรม
หลักสูตร ใช้หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒
ชัน้ นี้ กาหนดให้เรียนหมวดธรรม ดังนี้
ทุกะ หมวด ๒
กัมมัฏฐาน ๒
กาม ๒
บูชา ๒
ปฏิสนั ถาร ๒
สุข ๒ (กายิกสุข - เจตสิกสุข)
ติกะ หมวด ๓
อกุศลวิตก ๓
กุศลวิตก ๓
อัคคิ ๓
อธิปเตยยะ ๓

-๑๑-

ญาณ ๓ (สัจจญาณ )
ตัณหา ๓
ปาฏิหาริยะ ๓
ปิ ฎก ๓
พุทธจริยา ๓
วัฏฏะ ๓
สิกขา ๓
จตุกกะ หมวด ๔
อปัสเสนธรรม ๔
อัปปมัญญา ๔
พระอริยบุคคล ๔
โอฆะ ๔
กิจในอริยสัจ ๔
บริษทั ๔
บุคคล ๔
มรรค ๔
ผล ๔
ปัญจกะ หมวด ๕
อนุปพุ พีกถา ๕
มัจฉริยะ ๕
มาร ๕
เวทนา ๕
ฉักกะ หมวด ๖
จริต ๖
ธรรมคุณ ๖
สัตตกะ หมวด ๗
วิสุทธิ ๗

-๑๒-

อัฏฐกะ หมวด ๘
อวิชชา ๘
นวกะ หมวด ๙
พุทธคุณ ๙
สังฆคุณ ๙
ทสกะ หมวด ๑๐
บารมี ๑๐
ทวาทสกะ หมวด ๑๒
กรรม ๑๒
๓. วิชาพุทธ
หลักสู ตร ใช้หนังสือ อนุ พุทธประวัติ และพุทธานุ พุทธประวัติ อันกล่าวเฉพาะประวัติ
พระสาวก สัง คี ติก ถา ปฐมสมโพธิก ถา พระนิ พ นธ์ส มเด็จ พระสัง ฆราช (ปุสฺ ส เทว)
และศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึ กษา ชัน้ นี้ กาหนดให้เรียนประวัติของพระสาวก
จานวน ๔๐ รูป
๔. วิชาวินยั
หลักสูตร ใช้หนังสืออุโบสถศีลของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยอาศัยหนังสือ
อุ โ บสถศี ล ของพระราชรัต นมุนี (ชัย วัฒ น์ ปญฺ ญ าสิ ริ ป.ธ.๙) วัด พระปฐมเจดี ย ์
จังหวัดนครปฐม
ผูจ้ ะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาชัน้ โทต้องได้ประโยคธรรมศึกษาชัน้ ตรีในสนามหลวงมาแล้ว
ธรรมศึกษาชัน้ เอก
๑. วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓
ในชัน้ นี้ กาหนดขอบข่ายการออกข้อสอบไว้ ๕ หมวด คือ
๑) อัปปมาทวรรค
๒) จิตตวรรค
๓) ธรรมวรรค

-๑๓-

๔) วิรยิ วรรค
๕) สามัคคีวรรค
ให้นกั เรียนแต่งอธิบายเป็ นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่นอ้ ย
กว่ า ๓ สุ ภาษิต แลบอกชื่อ คัมภีรท์ ่ีมาแห่ ง สุ ภาษิตนัน้ ด้ว ย ห้ามอ้างสุ ภาษิตซา้ ข้อกัน
แต่จะซา้ คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ ม สุภาษิตที่อา้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่องกับ
กระทูต้ งั้ ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
๒. วิชาธรรม
หลักสูตร หนังสือธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา
นิพพิทา
ปฏิปทาแห่งนิพพิทา
สังขาร
อนิจจลักขณะ
ทุกขลักขณะ
อนัตตลักขณะ
วิราคะ
ไวพจน์แห่งวิราคะ
วิมตุ ติ
วิมตุ ติ ๒
วิมตุ ติ ๕
วิสุทธิ
วิปสั สนาญาณ ๙
วิสุทธิ อีกบรรยายหนึ่ง
วิสุทธิ ๗
สันติ
ปฏิปทาแห่งสันติ
นิพพาน
มติแห่งลัทธิภายนอก

-๑๔-

มติขา้ งพระพุทธศาสนา
นิพพานธาตุ ๒
บาลีแสดงปฏิปทาแห่งนิพพาน
บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน
บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
บาลีแสดงนิพพานทัง้ ๒ บรรยาย
บาลีใช้ ปรินิพพาน หมายอนุ ปาทิเสส
บาลีใช้ ปรินิพพุต แทนปรินิพพาน
มติปรารภพระพุทธเจ้าหลายพระองค์
ปฏิปทาแห่งนิพพาน
หนังสือสมถกรรมฐาน
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
กายคตาสติ
เมตตา
พุทธานุ สสติ
กสิณ
จตุธาตุววัตถานะ
สมถภาวนา
พระพุทธคุณ
หนังสือธรรมสมบัติ
หมวดที่ ๑๐ วิปสั สนากัมมัฏฐาน
๓. วิชาพุทธ แก้ปญั หาพุทธานุพทุ ธประวัติ กับข้อธรรมในท้องเรื่องนัน้
หลักสูตร ใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑ - ๒ - ๓ ของกองธรรมสนามหลวง โดยอาศัย
หนัง สือปฐมสมโพธิ พระนิพ นธ์ สมเด็จ พระสัง ฆราช (ปุสฺสเทว) พุทธานุ พุทธประวัติ
อนุ พุ ท ธประวัติ พระปฐมสมโพธิ ก ถา พระนิ พ นธ์ข องสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส เป็ นแนว

-๑๕-

๔. วิชาวินยั
หลัก สู ต ร ใช้ห นัง สือ หลักสู ตรกรรมบถของกองธรรมสนามหลวง โดยอาศัย หนัง สือ
หลักสูตรกรรมบถ ของพระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙) วัดพระปฐมเจดีย ์
จังหวัดนครปฐม เป็ นแนว
ผูจ้ ะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาชัน้ เอกต้องได้ประโยคธรรมศึกษาชัน้ โทในสนามหลวงมาแล้ว

-๑๖-

วิธีตรวจในสนามหลวง

วิธีตรวจในสนามหลวง
ขอประกาศแก่กรรมการทัง้ หลายทราบทัว่ กัน
การตรวจประโยคธรรมและธรรมศึกษาของสนามหลวงความประสงค์เพื่อทราบความรูข้ อง
นัก เรี ย นตามความเป็ นจริ ง เป็ นทางให้ผู ศ้ ึ ก ษาเจริ ญ ในวิ ท ยาการและจริ ย สมบัติ สื บ อายุ
พระพุทธศาสนาต่อไป
ปัญหาที่ออกสอบ สนามหลวงแผนกธรรมได้รวบรวมขึ้นจากข้อสอบของพระกรรมการ
หลายรูป มีกรรมการตรวจพิเศษคัดเลือกอีกชัน้ หนึ่ง ถามความจาบ้าง ความเข้าใจบ้าง ความคิดบ้าง
การตรวจต้องถือแนวนี้เป็ นเกณฑ์ตรวจ คาถามที่ถามความจาต้องตอบให้ตรงตามแบบ และอาจ
เหมือนกันได้หมดทุกคน ที่ถามความเข้าใจ ในทางที่ถูกมีได้อย่างเดียว แต่โวหารอาจต่างกัน ที่ถาม
ความคิดเหตุผลย่อมมีได้คนละอย่างตามความคิดของแต่ละคน นี้เป็ นประมาณในการตอบ คาเฉลย
นัน้ เป็ นเพียงแนวทางให้กรรมการได้ถือเป็ นเกณฑ์ในการตรวจได้สะดวก เป็ นเพียงมติหนึ่งที่อาศัย
หลักเป็ นสาคัญ จะเกณฑ์ให้นกั เรียนตอบตรงกันทุกข้อคงเป็ นไปไม่ได้ เว้นไว้แต่ใจความสาคัญเท่านัน้
ส่วนข้อสอบของธรรมศึกษาทุกชัน้ เว้นเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ปัญหาที่ออกสอบเป็ นแบบปรนัย
คือ เลือกคาตอบที่บอกมาแล้วในแต่ละข้อ แต่ตอ้ งเป็ นคาตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ ซึ่งมีท่ถี ูก
ทีส่ ุดเพียงข้อละคาตอบเดียว นักเรียนจะต้องเลือกตอบข้อทีถ่ ูกเท่านัน้ เลือกตอบผิดเป็ นไม่ได้คะแนน
เป็ นการถามทัง้ ความรู ้ ความเข้าใจ ความจา และความคิดไปในตัวด้วย
การตรวจก็เพือ่ จะรูว้ ่านักเรียนมีความรูห้ ลักธรรมวินยั ควรแก่การดารงพระศาสนาหรือไม่
ควรได้เป็ นได้ ควรตกเป็ นตก อย่างนี้เป็ นทางเจริญวิทยาการของผูศ้ ึกษาต่อไป

-๑๗-

ผูต้ รวจพึงตัง้ ใจอยู่ในมัชฌัตตุเบกขา วางตนเป็ นกลาง ถือความจริงเป็ นหลัก ถูก ว่าตาม
ถูก ผิด ว่าตามผิด ไม่ควรถืออคติอนั ทาให้เสียความเที่ยงธรรม มุ่งทากิจพระศาสนา สงเคราะห์
กุลบุตรให้ได้ความเสมอภาคทัว่ หน้ากัน
ท่านทัง้ หลายได้รบั อาราธนามาให้เป็ นกรรมการนัน้ คือเป็ นผูท้ ่ีสนามหลวงเห็นแล้ว ว่ า
ทรงคุณธรรมควรแก่ฐานะ สมควรจะยกย่องให้เป็ นผูต้ รวจความรูข้ องนักเรียนได้ ขอท่านจงเคารพต่อ
ความเป็ นธรรม เพือ่ ความเสมอภาคแก่นกั เรียนทัง้ หลาย ถ้าคณะกรรมการกองใดหรือผูใ้ ด มีมติไม่ลง
กันหรือขัดข้องอย่างใด หากตกลงกันไม่ได้ ให้หารือประธานในที่นนั้ ให้ท่านชี้ขาดและพึงปฏิบตั ิตาม
โดยธรรม
อนึ่ง นักเรียนบางคนบางสานักอยากได้จนเกินพอดี ถึงกับทาผิดระเบียบของสนามหลวง
ลืมคิดถึงตนว่า เรียนธรรมสอบธรรม เป็ นนักธรรม ขอให้กรรมการทัง้ หลายช่วยสอดส่องตรวจตรา
กากับไปด้วย ลักษณะของใบตอบทีส่ ่อทุจริต ดังนี้
๑. ฉบับเดียวกัน ลายมือไม่เหมือนกัน หรือวันต้นอย่างหนึ่ง วันหลังอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อว่า
เป็ นคนละคน เหล่านี้แปลว่าคนอื่นทาให้
๒. คาตอบทีต่ อ้ งเรียงคาพูดมากๆ เหมือนกับฉบับอื่น อันส่อว่าไม่ใช่ความจา ความรูอ้ นั
เป็ นสานวนของตน นี้แปลว่า ดูคาตอบของคนอื่นหรือให้คนอื่นดูคาตอบ
๓. ตอบโดยท านองอย่ า งเขี ย นค าบอก เหมื อ นกัน จริ ง ๆ เช่ น ผิ ด เหมื อ นกัน
ถูกเหมือนกัน แก้เหมือนกัน ขีดฆ่าเหมือนกัน ตกข้อความเหมือนกัน นี้แสดงว่ามีผูบ้ อกให้ตอบ
๔. ถ้าเห็นว่ าทุจริ ตอย่างใดอย่างหนึ่ ง จงลงเลขศู นย์ นาเสนอประธานกรรมการเก็บ
รวบรวมไว้กบั ใบตอบคนเดียวกัน เพือ่ เป็ นหลักฐาน
วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
๑. วิธตี รวจนี้ เป็ นวิธตี รวจให้คะแนน คะแนนเต็มแต่ละข้อ มี ๑๐ คะแนน
๒. การจะตรวจให้คะแนนเต็มหรือไม่ ให้กรรมการพิจารณาเห็นตามสมควร ถ้าไม่ถูกเลย
ให้ลงเลข ๐
๓. ข้อใหญ่ท่มี ขี อ้ ย่อย ให้ลงคะแนนที่ขอ้ ย่อยแต่ละข้อ แล้วรวมคะแนนไว้ท่เี ลขหัวข้อ
ใหญ่นนั้ ๆ เมือ่ ตรวจข้อย่อยครบในแต่ละข้อย่อยใหญ่ ให้รวมคะแนนไว้คราวหนึ่ง แล้วเขียนเลข
จานวนคะแนนทีไ่ ด้เฉพาะข้อนัน้ ๆ ไว้ทเ่ี ลขหัวข้อของข้อนัน้ ๆ

-๑๘-

๔. เมือ่ ตรวจครบทัง้ ๑๐ ข้อแล้ว ให้รวมคะแนนทัง้ หมด (๑๐ ข้อ) แล้วเขียนไว้ท่มี มุ ขวา
ด้านบนทุกฉบับ
๕. ตรวจเสร็ จ แล้ว ให้ล งชื่ อ ก ากับ ไว้ท่ี มุ ม ซ้า ยมื อ ด้า นบนทุ ก ฉบับ และฉบับ แรก
ของแต่ละปึ กให้ลงชื่อโดยเขียนตัวบรรจงทุกปึ ก
๖. เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกชัน้ เว้นกระทู ้ ข้อสอบแต่ละวิชามี ๕๐ ข้อ ๆ ละ ๒
คะแนน ให้ตรวจไปตามใบเฉลยฉบับที่เฉลยไว้ให้ ตรวจแต่ละฉบับแล้ว ให้นบั ข้อรวมคะแนนและ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับข้อ ๕.
๗. ในกรณี ท่นี กั เรียนธรรมศึกษากากบาทลงในช่องคาตอบในข้อเดียวกันหลายคาตอบ
ถือว่าข้อนัน้ ๆ เป็ นผิด ไม่ได้คะแนน หากมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า ไว้ แต่พอเป็ นหลักฐานให้ทราบว่า
นักเรียนตกลงใจตอบคาตอบในข้อไหนได้ ก็ให้ตรวจไปตามนัน้
๘. การตรวจให้ใช้กรรมการ ๒ รูป เมือ่ กรรมการรูปที่ ๑ ตรวจเสร็จแล้ว ให้กรรมการรูป
ที่ ๒ ตรวจซา้ ถ้าเห็นไม่ร่วมกันให้ตกลงแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้ ถ้าเห็นร่วมกันก็ไม่ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
แก้ไข แล้วให้ลงนามกากับไว้ทกุ ฉบับ โดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับกรรมการรูปที่ ๑
การให้คะแนน
๑. การให้คะแนนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
๑.๑ สาหรับประโยคนักธรรมทุกชัน้ ให้ถอื ๔๐๐ คะแนนเป็ นเกณฑ์ วิชาทุกวิชา
ให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมือ่ รวมคะแนนของทัง้ ๔ วิชาแล้ว ต้องได้คะแนนไม่ตา่ กว่า
๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ตา่ กว่า ๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบตก
๑.๒ สาหรับธรรมศึกษาทุกชัน้ ให้ถอื ๔๐๐ คะแนนเป็ นเกณฑ์ วิชาทุกวิชาให้
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมือ่ รวมคะแนนของทัง้ ๔ วิชาแล้ว ต้องได้คะแนนไม่ตา่ กว่า
๒๐๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ตา่ กว่า ๒๐๐ คะแนน ถือว่าสอบตก
๑.๓ นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ เมือ่ ตรวจดูคะแนนของแต่ละวิชาที่ได้แล้ว
หากมีวชิ าใดวิชาหนึ่ง ได้คะแนนตา่ กว่า ๒๕ คะแนน แม้จะรวมครบทุกวิชาแล้วได้เกินกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดก็ตาม ให้ถอื ว่าการสอบครัง้ นี้เป็ นการสอบตกด้วย
๒. ผูส้ อบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ ต้องสอบทัง้ ๔ วิชา ถ้าขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง
สนามหลวงแผนกธรรมไม่รบั พิจารณา ให้อยู่ในเกณฑ์สอบตก

-๑๙-

๓. การตอบสับข้อให้หกั คะแนนเสีย ๒ คะแนนเช่นเดิม คือแทนที่จะได้ ๑๐ คะแนนเต็ม
ก็ให้เพียง ๘ คะแนนเท่านัน้ หากตอบไม่หมดข้อคงให้คะแนนไม่เต็มข้อเท่ากับการตอบ ถ้าผูต้ รวจเห็น
ว่าฉบับใดผิดมาก ไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียว ก็ให้ลง ๐ ไว้ดว้ ย
๔. วิชาทีต่ อบต้องได้คะแนนทุกวิชา จึงจะยอมรับรวมคะแนนให้ หากเกิดวิชาใดวิชาหนึ่ง
ไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว หรือได้ตา่ กว่า ๒๕ คะแนน ก็หา้ มรวมคะแนน ปรับเป็ นตก แม้รวม
ทุกวิชาแล้ว จะได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้กต็ าม
แนวตรวจกระทูธ้ รรม
สาหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

แต่งได้ตามกาหนด
อ้างกระทูไ้ ด้ตามกฎ
เชื่อมกระทูไ้ ด้ดี
อธิบายความสมกับกระทูท้ ไ่ี ด้ตงั้ ไว้
ใช้สานวนสุภาพเรียบร้อย
ใช้ตวั สะกดการันต์ถกู เป็ นส่วนมาก
สะอาดไม่เปรอะเปื้ อน

ขอให้กรรมการสนามหลวงแผนกธรรมได้ปฏิบตั ิให้ชอบด้วยระเบียบ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการสอบทุกประการ
วิธตี รวจนี้ ให้ใช้เฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง
*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๐-

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่องการจัดสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง การจัดสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพือ่ ให้การสอบธรรมสนามหลวง ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
มีระเบียบในการปฏิบตั งิ าน จึงออกประกาศฉบับนี้ไว้เพือ่ ให้ถอื ปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ประธานกรรมการประจาสนามสอบ ได้แก่
๑.๑ สนามสอบส่ ว นกลาง เจ้า ส านัก เรีย น หรือ พระสัง ฆาธิก าร หรือ คฤหัส ถ์
ทีเ่ จ้าสานักเรียนมอบให้เป็ นประธาน
๑.๒ สนามสอบส่วนภูมภิ าค เจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะอาเภอ หรือพระสังฆาธิการ
หรือคฤหัสถ์ ทีเ่ จ้าคณะจังหวัดแต่งตัง้ ให้เป็ นประธาน
๒. ประธานกรรมการประจาสนามสอบ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดสอบธรรมสนามหลวง
๒.๒ แต่ ง ตัง้ ให้ส่ ว นราชการ ประกอบด้ว ย ส านัก งานพระพุท ธศาสนาจัง หวัด
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ หน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
จัดสอบ
๒.๓ จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบและกรรมการผู ก้ ากับห้องสอบให้ทราบ
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
๒.๔ อานวยการการจัดสอบธรรมสนามหลวงให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๕ ร่วมกับคณะกรรมการจัดสอบพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึ้น
๒.๖ ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาสนามสอบตลอดเวลาทีส่ อบ

-๒๑-

๒.๗ หากไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่อ ยู่ประจาสนามสอบได้ ให้มอบรองประธาน
หรือกรรมการรูปใดรูปหนึ่งปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน
๓. เลขานุการสนามสอบ ได้แก่
๓.๑ พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานกรรมการประจาสนามสอบ
๓.๒ พระภิกษุ หรือคฤหัสถ์ ผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถที่จะปฏิบตั ิหน้าที่สนองงาน
และประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ
๓.๓ พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ ผูส้ ามารถอยู่ปฏิบตั งิ านได้ตลอดเวลาทีจ่ ดั สอบ
๔. เลขานุการสนามสอบ มีหน้าที่
๔.๑ จัดหาคณะทางานช่วยทางานและรับผิดชอบการจัดสอบ
๔.๒ จัดทาเอกสารการสอบธรรมสนามหลวง เช่น บัญชีรบั ใบตอบ บัญชีเรียกชื่อ
(ศ.๓,ศ,๗) เป็ นต้น
๔.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดสอบ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริน๊ เตอร์
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสารหรื อ เครื่ อ งพิ ม พ์ส าเนาเอกสาร (ก๊ อ ปปี้ -ปริ น ต์ )
โทรศัพท์เคลือ่ นที่สาหรับรับข้อความรหัสเปิ ดข้อสอบ เครื่องโทรสาร (ถ้ามี)
ซองบรรจุใบตอบ กระดาษตอบ กระดาษถ่ายเอกสาร (นักธรรม ขนาด A4
ธรรมศึกษาวิชากระทูข้ นาด A4 และวิชาธรรม พุทธ วินยั ขนาด F14)
๔.๔ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารรับ ข้อ สอบผ่ า นระบบอิ น เตอร์เ น็ ต ให้เ ข้า ใจและปฏิ บ ัติ
ได้อย่างถูกต้อง
๔.๕ รักษารหัสการรับและเปิ ดข้อสอบต้องเป็ นความลับเฉพาะบุคคล ผูเ้ กี่ยวข้อง
ไม่สาธารณะแก่บคุ คลทัว่ ไป
๔.๖ การถ่ า ยสาเนาข้อ สอบ ต้อ งจัด ท าต่ อ หน้า คณะกรรมการที่ป ระกอบด้ว ย
ประธานกรรมการประจาสนามสอบหรือผูแ้ ทน พระภิกษุผูร้ บั รหัสเปิ ดข้อสอบ
และเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาจัง หวัด จัดถ่ายสาเนาให้เพียงพอ
เฉพาะผูเ้ ข้าสอบและประธานห้ามแจกแก่สาธารณชนทัว่ ไป และไม่อนุ ญาตให้
ถ่ายสาเนาข้อ สอบที่รา้ นค้าเอกชน หากมีความจาเป็ นที่จะต้องถ่ายสาเนา
ข้อ สอบที่ร า้ นค้า เอกชน ต้อ งมีค ณะกรรมการดัง กล่ า วข้า งต้น ร่ ว มเป็ น
สักขีพยาน

-๒๒-

๔.๗ การถ่ายสาเนาข้อสอบต้องถ่ายให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน ๑๕ นาที ของเวลา
สอบที่กาหนด (นักธรรม ๑๓.๑๕ น. ธรรมศึกษา ภาคเช้า ๐๘.๔๕ น.
ภาคบ่าย ๑๓.๑๕ น.)
๔.๘ แจกข้อสอบแต่ละชัน้ และวิชาให้แก่กรรมการผูก้ ากับห้องสอบ
๔.๙ ทาบัญชีสถิติจานวนผูข้ อเข้าสอบ ขาดสอบ คงสอบ และสารวจความถูกต้อง
ของบัญ ชี ร ับ ใบตอบที่ น ัก เรี ย นแก้ไ ขและแก้ไ ขรายชื่ อ ที่ ผิ ด ในบัญ ชี
ทีเ่ ป็ นรูปแบบคอมพิวเตอร์ให้มคี วามถูกต้องทีส่ ุด แล้วบรรจุแยกซอง
โดยเฉพาะ
๔.๑๐ จัด ท ารายงานการสอบธรรมสนามหลวงในสนามนั้น เสนอปัญ หาที่พ บ
การแก้ไขปัญหา รายงานผูใ้ ห้การอุปถัมภ์การสอบ รวบรวมเอกสารสาเนา
คาสัง่ ของประธานกรรมการประจาสนามสอบ เป็ นต้น
๔.๑๑ บอกสัญญาณเวลาการเริ่มและหมดเวลาสอบแก่กรรมการผูก้ ากับห้องสอบ
๔.๑๒ ให้ทุกสนามสอบเริ่มทาการสอบ นักธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. ธรรมศึกษา
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น.พร้อมกันทัว่ ราชอาณาจักร
ถ้า มีเ หตุข ดั ข้อ งไม่ ส ามารถเปิ ด ท าการสอบในเวลาที่ก าหนดได้ใ ห้เ ลื่อ น
ระยะเวลาในการสอบได้ไ ม่ เ กิ น ๑๕ นาที ห ากเกิ น เวลาที่ ส นามหลวง
แผนกธรรมกาหนดให้รายงานเหตุจาเป็ นต่อเจ้าคณะจังหวัด และให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของเจ้าคณะจังหวัด
๔.๑๓ ร่วมลงนามกับประธานกรรมการประจาสนามสอบในการปิ ดซองบรรจุใบตอบ
๔.๑๔ เอกสารทีต่ อ้ งส่ง
ส่วนกลาง นักธรรมชัน้ ตรี-โท-เอก และธรรมศึกษาชัน้ ตรี-โท-เอก จัดส่ง
ทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ส่วนภูมภิ าค นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ จัดส่งที่เจ้าคณะจังหวัดแล้ว
รวบรวมนาส่งเจ้าคณะภาค
๔.๑๕ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีป่ ระธานกรรมการประจาสนามสอบมอบหมาย
๕. กรรมการผูก้ ากับห้องสอบ ได้แก่
๕.๑ พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานกรรมการประจาสนามสอบ
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๕.๒ พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผูส้ ามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีส่ นองงานได้
๕.๓ พระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผูส้ ามารถอยู่ปฏิบตั งิ านได้ตลอดเวลาทีจ่ ดั สอบ
๖. กรรมการผูก้ ากับห้องสอบ มีหน้าที่
๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศจากประธานกรรมการประจาสนามสอบ ตามวัน
และเวลาทีก่ าหนด
๖.๒ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม
๖.๓ พระภิกษุนุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ
๖.๔ ต้องไปถึงสนามสอบก่อนนักเรียน ตรวจโต๊ะ เก้าอี้และห้องสอบให้เรียบร้อย
๖.๕ ในส่วนกลาง สาหรับธรรมศึกษา ต้องศึกษาวิธีฝนรหัสในกระดาษใบตอบ
ให้เข้าใจและอธิบายให้นกั เรียนฝนรหัสข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
๖.๖ ก่ อ นแจกข้อ สอบ ต้อ งตรวจดู ช นั้ -วิช า ข้อ สอบแต่ ล ะวัน ให้ถู ก ต้อ งก่ อ น
จึงแจกแก่ผูเ้ ข้าสอบ
๖.๗ ห้ามไม่ให้บคุ คลทีไ่ ม่มสี ่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องสอบ
๖.๘ ไม่อนุ ญาตให้ผูเ้ ข้าสอบที่มาช้ากว่ากาหนด ๑๕ นาที เข้าห้องสอบ และไม่ให้
ออกจากห้องสอบ นักธรรม ห้ามออกก่อน ๕๐ นาที ธรรมศึกษา ห้ามออก
ก่อน ๒๕ นาที
๖.๙ เฉพาะการสอบธรรมศึกษาภาคบ่าย ใช้กระดาษใบตอบใบเดียวทัง้ ๓ วิชา
เมือ่ นักเรียนทาข้อสอบเสร็จในแต่ละวิชา ให้แจกข้อสอบวิชาต่อไป ทัง้ นี้ตอ้ ง
สอบวิช าแรกไม่น อ้ ยกว่ า ๒๕ นาที เมื่อ ท าข้อ สอบเสร็ จ ทัง้ ๓ วิช าแล้ว
จึงอนุ ญาตให้นกั เรียนส่งกระดาษใบตอบ ลงลายมือชื่อในบัญชีรบั ใบตอบ
และออกจากห้องสอบ
๖.๑๐ เก็ บ ใบตอบเรี ย งล าดับ ตามเลขที่ส อบ ตรวจเอกสารทุ ก อย่ า งครบถ้ว น
แล้วบรรจุซองนาส่งเลขานุการสนามสอบ
๖.๑๑ ในกรณีมผี ูข้ าดสอบ ให้ขดี เส้นสีแดงทับเลขทีส่ อบ
๖.๑๒ ถ้า มีก ารทุจ ริ ต ให้เ ขีย นหมายเหตุ ท่ีห วั กระดาษใบตอบ ลงชื่ อ กรรมการ
ผูก้ ากับห้องสอบไว้ดว้ ย
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๖.๑๓ ถ้า มีป ัญ หาหรื อ ขัด ข้อ งประการใดๆ ต้อ งรายงานให้ป ระธานกรรมการ
ประจาสนามสอบทราบทันที
๗. การจัดห้องสอบ
๗.๑ สนามสอบทีเ่ ป็ นห้องโถง เช่น ศาลาการเปรียญ อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งปกติ
จัด เป็ น ห้อ งสอบให้จ ดั โต๊ะ เก้า อี้ น ัง่ สอบมีช่ อ งว่ า งระหว่ า งกัน อย่ า งน้อ ย
๑ เมตร หรือตามมาตรฐานสากล
๗.๒ จัด สอบในห้อ งเรี ย น เช่ น โรงเรี ย นพระปริ ย ัติ ธ รรม หรื อ โรงเรี ย น
ของหน่วยงานอื่นๆ ควรตัง้ โต๊ะประมาณ ๒๕-๓๐ โต๊ะ ให้ช่องว่างห่างกัน
เช่น ข้อ ๗.๑
๗.๓ อุปกรณ์อานวยการสอบ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้ า ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
๗.๔ สนามสอบทีเ่ ป็ นห้องโถง ให้มกี รรมการผูก้ ากับห้องสอบอยู่ดา้ นหน้า ด้านหลัง
ด้า นขวาและด้า นซ้า ย ด้า นละ ๑ รู ป /คน หรื อ ตามที่ป ระธานกรรมการ
ประจาสนามสอบเห็นสมควร
๗.๕ สนามสอบที่จดั สอบในห้องเรียน ให้มกี รรมการผูก้ ากับห้องสอบ ด้านหน้า
๑ รูป/คน ด้านหลัง ๑ รูป/คน
๘. ข้อปฏิบตั สิ าหรับผูเ้ ข้าสอบ
๘.๑ พระภิกษุสามเณร นุ่ งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป คฤหัสถ์แต่งกาย
สุภาพ
๘.๒ ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที
๘.๓ ตรวจดูสถานทีส่ อบ เลขทีส่ อบ เพือ่ ความเป็ นระเบียบและรวดเร็ว
๘.๔ ก่อนเข้าห้องสอบต้องได้รบั อนุญาตจากกรรมการผูก้ ากับห้องสอบ
๘.๕ เมือ่ เข้าห้องสอบแล้ว นัง่ ประจาโต๊ะของตน ห้ามนาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หนังสือ ย่ามหรือสิ่งอื่นใด เข้าห้องสอบ นอกจาก
อุปกรณ์เครื่องเขียน
๘.๖ ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบตอบ นอกจากคาสัง่ เกี่ยวกับคาตอบ
๘.๗ ห้ามสูบบุหรี่และกระทาการอื่นใดเป็ นการรบกวนผูส้ อบอื่น
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๘.๘ การออกจากห้อ งสอบขณะทาการสอบยัง ไม่แล้ว เสร็จ ต้องได้รบั อนุ ญาต
จากกรรมการผูก้ ากับห้องสอบ
๘.๙ เมือ่ สอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากห้องสอบ
๘.๑๐ ผู เ้ ข้า สอบทุกรู ป /คน ต้อ งปฏิบ ตั ิตามคาสัง่ หรือ ข้อแนะนาอื่นใดที่สงั ่ การ
โดยชอบของคณะกรรมการจัดสอบธรรมสนามหลวง
ให้ใช้ประกาศนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง
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ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการสอบ
ธรรมสนามหลวง
สานักเรียนส่วนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นการสอบธรรมสนามหลวง
สานักเรียนส่วนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๘
การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรมชัน้ ตรี กาหนดสอบวันที่ ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ - ๒๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒
คา่ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชัว่ โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกัน
ทัว่ ราชอาณาจักร นักธรรมชัน้ โทและเอก กาหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ คา่ เดือน ๑๒ รวมสอบ
๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชัว่ โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทัว่ ราชอาณาจักร และ
ธรรมศึกษาทุกชัน้ กาหนดสอบวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธ 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 สอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
ระเบียบปฏิบตั ิ
๑. สนามสอบธรรมในส่วนกลาง สนามหลวงแผนกธรรมกาหนดให้สานักเรียนต่างๆ
รวมสอบในสนามสอบส่วนกลาง ดังนี้
- นักธรรมชัน้ ตรี
จานวน
๔๑ สนาม
- นักธรรมชัน้ โทและเอก
จานวน ๑๓ สนาม
- ธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท และเอก
จานวน ๔๕๐ สนาม
ดังปรากฏรายนามสนามสอบในเอกสารภาคผนวก
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๒. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่พิมพ์และ
จ าหน่ า ยโดยโรงพิม พ์ส านัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ หรื อ กระดาษชนิ ด อื่ น ที่ป ระทับ ตรา
สนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบแจกให้ในเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนัยสาหรับธรรมศึกษาทุก
ชัน้ สนามหลวงแผนกธรรมได้จดั พิมพ์กระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ห้ามใช้
กระดาษตอบชนิ ดอืน่ หรือกระดาษที่นักเรียนจัดหามา
การเขียนตอบ ต้องเขียนด้วยหมึกสีดา สีนา้ เงิน หรือดินสอเท่านัน้ และตอบเรียงข้อ ไป
ตามลาดับสาหรับธรรมศึกษาทุกชัน้ วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ให้เขียนตอบเหมือนทุกปี ส่วนวิชา
ธรรมะ พุทธะ วินยั ใช้ฝนคาตอบลงในกระดาษใบตอบ ในปี การศึกษาที่ผ่านมา มีนกั เรียนบางส่วนที่
ฝนผิด ให้กรรมการผูก้ ากับห้องสอบ ได้ศึกษาวิธีการฝนคาตอบให้เข้าใจ แล้วแนะนานักเรียนผูเ้ ข้า
สอบฝนคาตอบให้ถกู ต้องด้วย
๓. การให้เลขประจาตัวผูส้ อบ ประธานสนามสอบเป็ นผูจ้ ดั เรียบเรียงลาดับสานักเรียน,วัด,
โรงเรียน ที่เข้าสอบในแต่ละชัน้ จากนัน้ เมือ่ ทาการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง ระบบ จะให้เลขประจาตัวผูส้ อบอัตโนมัตติ ามลาดับทีจ่ ดั ไว้
๔. การจัดห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชี จัดสถานที่สอบและเลขที่นงั ่
สอบ แล้วแจ้งให้นกั เรียนทราบก่อนเข้าห้องสอบ
๕. กรรมการกากับห้อ งสอบ ให้มีกรรมการกากับห้องสอบที่เจ้าสานักเรียนหรือประธาน
สนามสอบแต่ ง ตัง้ อย่ า งน้อ ยห้อ งละ ๒ รู ป /คน สนามสอบธรรมศึ ก ษาที่เ ปิ ด สอบในโรงเรี ย น
สถานศึกษา และสถานทีอ่ ่นื ๆให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน
๖. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมีผูข้ าดสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ต้องลงหมายเหตุใน
บัญชีรบั ใบตอบและขีดเส้นแดงทับให้ชดั เจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธ เป็ นต้น ขาดสอบ
ในวันไหนบอกให้ชดั เจน
๗. การยกเลิกเลขประจาตัว กรรมการที่กากับห้องสอบต้องยกเลิกเลขประจาตัวนักเรียน
ทีข่ าดสอบ ห้ามมิให้นักเรียนอืน่ มาใช้เลขประจาตัวนั้นเพือ่ สอบแทน
๘. บัญ ชี ยอดจ านวนและบัญชี ส ามะโนครัวผู ข้ อเข้าสอบนักธรรมชั้น ตรี ให้สานักเรียน
จัดทาบัญชียอดจ านวนผู ข้ อเข้าสอบนัก ธรรมชัน้ ตรี (สถ.๔) และบัญชีสามะโนครัว ผู ข้ อเข้าสอบ
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นักธรรมชัน้ ตรี (ศ.๑) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑ ชุด ส่ง ประธานสนามสอบที่จดั สอบ ๑ ชุด ภายในวัน แรม ๑ คา่ เดือน ๑๐ ตรงกับวัน ที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูล บัญชีสามะโนครัวผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี
(ศ.๑) ทุก ส านัก เรีย นท าการอัพ โหลดเข้า สู่ ร ะบบส านัก งานแม่ก องธรรมสนามหลวง และแก้ไ ข
ให้ถกู ต้องภายในกาหนดนี้ เมือ่ พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อ
นักเรียนขอเข้าสอบเพิม่ เติม
๙. บัญชียอดจานวนและบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ให้สานักเรียน
จัดทาบัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (สถ.๔) แยกเป็ นอีกบัญชีหนึ่งจากบัญชี
นักธรรมชัน้ ตรี และบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (ศ.๒) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี
จานวน ๒ ชุด ส่งที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบที่จดั สอบ ๑ ชุด
ภายในวันขึ้น ๑๕ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูล
บัญชีรายชื่อผู ข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (ศ.๒) ทุกสานักเรียนทาการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนดนี้ เมือ่ พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว
สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิม่ เติม
๑๐. บัญชียอดจานวนและบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ให้สานักเรียนจัดทา
บัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ (สถ.๔) และบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึ กษาชัน้
ตรี (ศ.๕) บัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาชัน้ โทและเอก (ศ.๖) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน
๒ ชุด ส่งที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบที่จดั สอบ ๑ ชุด ภายใน
วันขึ้น ๑๕ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีผู ้
ขอเข้าสอบธรรมศึ กษาทุก ชัน้ ทุก ส านักเรีย นทาการ อัพ โหลดเข้าสู่ ระบบส านักงานแม่ก องธรรม
สนามหลวง และแก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งภายในก าหนดนี้ เมื่อ พ้น ก าหนดดัง กล่ า วแล้ว สนามหลวง
แผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิม่ เติม
๑๑. บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผูร้ บั ข้อสอบธรรม
สนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกาหนดวิธีรบั ข้อสอบผ่านระบบ
อินเตอร์เ น็ ต เพื่อ ความสะดวกในการติดต่ อ ประสานงานกับ สนามสอบ สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงได้กาหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชี รายชื่อผูร้ บั
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ข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ ให้สานักเรียนที่มสี นามสอบจัดทาบัญชีดงั กล่าวทัง้ สอง
บัญชี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมกับบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้า
สอบตามเวลาทีก่ าหนดในชัน้ นัน้ ๆ
๑๒. การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ ตรี การรับข้อสอบในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้รบั
ข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและให้สนามสอบเป็ น
ผู ร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือ แสดงด้ว ยเครื่อ งโปรเจคเตอร์ โดยสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจัก ให้ข อ้ สอบในลัก ษณะแฟ้ มคอมพิว เตอร์ท่ีเ ว็บ ไซต์ข อง ส านัก งานแม่ ก องธรรม
สนามหลวง http://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ ซึ่งมีขนั้ ตอนในการรับ
ดังนี้
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ ดังนี้
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. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่
กรณี
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาธรรม นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
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เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วัน ศุ ก ร์ท่ี ๒๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านัก งานแม่ ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาพุทธ นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วัน เสาร์ท่ี ๒๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านัก งานแม่ ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาวินัย นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
๑๓. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชั้นตรี สานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังสนามสอบนักธรรมชัน้ ตรีส่วนกลางทุกสนามสอบ
๑๔. การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ได้กาหนด
เช่นเดียวกับนักธรรมชัน้ ตรี ให้สนามสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดงด้วยเครื่อง
โปรเจคเตอร์แล้ว แต่ กรณี โดยส านัก งานแม่กองธรรมสนามหลวงจัก ให้ข อ้ สอบในเว็บไซต์ข อง
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ
โดยมีขนั้ ตอนในการรับ ดังนี้
วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบ ดังนี้
๑. เปิ ดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, ฯลฯ
๒. ใส่ทอ่ี ยู่ของเว็บไซต์สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ
http://www.gongtham.net แล้วกด Enter
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

คลิกที่ “เข้าสู่หน้าหลัก” จากนัน้ รอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์
คลิกที่ “รับข้อสอบธรรมสนามหลวง”
คลิกที่ “ล็อกอินเข้าระบบเพือ่ เปิ ดแฟ้ มข้อสอบ”
ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่
กรณี

วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาธรรม นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาพุทธ นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาวินัย นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
๑๕. การรับสมุดเซ็ น เยี่ยมและเอกสารอื่น ๆ การสอบนักธรรมชั้น โทและเอก สานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังสนามสอบนักธรรมชัน้ โทและเอกส่วนกลาง ทุกสนามสอบ
๑๖. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท และเอก การรับข้อสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท และ
เอก ได้กาหนดเช่นเดียวกับนักธรรม ให้สนามสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดงด้วย
เครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ขอ้ สอบในเว็บไซต์ของ
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สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึง่ มีขนั้ ตอนในการรับ ดังนี้
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบ ดังนี้
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. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่
กรณี
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาธรรม ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านัก งานแม่ ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาพุทธ ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
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วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาวินัย ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือ วิชาธรรม พุทธ และวินัย อยู่ในใบเดียวกัน
และกาหนดให้สอบแบบต่อเนื่ อง ไม่อนุ ญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ จนกว่าจะสอบครบทัง้
๓ วิชา
๑๗. การรับกระดาษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ ในการสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี
โท และเอก ให้ส านัก เรี ย นส่ ว นกลางมารับ ตัง้ แต่ ว นั ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ เป็ น ต้น ไป
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๘. กรณี มีการทุจริต ถ้าปรากฏว่ามีผูท้ าการทุจริตในการสอบให้ลงหมายเหตุลกั ษณะของ
การทุจริต ทีห่ วั กระดาษใบตอบและลงชื่อกรรมการผูก้ ากับห้องสอบนัน้ ๆ ทุกรูป และให้ผูเ้ ป็ นประธาน
สนามสอบลงชื่อรับรองด้วย
๑๙. บัญ ชี รบั ใบตอบนั ก ธรรมทุก ชั้น ใช้ใบเดียวกันทัง้ ๔ วิชา ให้ส นามสอบพิมพ์บญั ชี
รับใบตอบที่สร้างจากระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่ กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง
โดยกาหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผูเ้ ข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง จากนัน้ ให้ดาเนินการสร้างบัญชีรบั ใบตอบจากเมนู การสร้างบัญชีของระบบแล้วทา
การดาวน์โหลดและสัง่ พิมพ์ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมือ่ ส่งใบตอบวันแรกให้นกั เรียนตรวจสอบ
ชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นกั เรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรบั ใบตอบนัน้ ด้วยตนเองแล้วลง
ลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจาวิชานั้น ๆ ในแต่ละวัน (ห้ามใช้ลายเซ็น)
อนึ่ ง สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผูข้ อเข้าสอบที่เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลของสานักงานฯ แล้วพิมพ์เป็ นบัญชีรบั ใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง
จะไม่รบั พิจารณา
๒๐. บัญชีรบั ใบตอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ให้ใช้ใบเดียวกันทัง้ ๔ วิชา ให้สานักเรียนที่มีสนาม
สอบ พิมพ์บญั ชีรบั ใบตอบจากฐานข้อมูลของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์
เอง โดยกาหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผูเ้ ข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสานักงานแม่

-๓๔-

กองธรรมสนามหลวง จากนัน้ ให้ดาเนินการสร้า งบัญชีรบั ใบตอบจากเมนู การสร้างบัญชีของระบบแล้ว
ทาการดาวน์โหลดและสัง่ พิมพ์ เพื่อ ความถูกต้อ งของข้อ มูล เมื่อ ส่ง ใบตอบวิชาแรกให้นกั เรีย น
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นกั เรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรบั ใบตอบนัน้ ด้วยตนเองแล้วลง
ลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจาวิชานั้นๆ (ห้ามใช้ลายเซ็น)
อนึ่ ง สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผูข้ อเข้าสอบที่เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลของสานักงานฯ แล้วพิมพ์เป็ นบัญชีรบั ใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติมภายหลัง
จะไม่รบั พิจารณา
๒๑. การเรียงใบตอบของนักเรียน ให้เรียงใบตอบของนัก เรียนตามเลขประจาตัวตามลาดับ
จากจานวนน้อยไปหาจานวนมากและไม่ตอ้ งเย็บปึ ก
๒๒. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ ตรีเข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชาใด
แล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานัน้ เป็ นวันๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไร สอบสนาม
ไหน ฯลฯ ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมือ่ ครบ ๔
วิชาแล้ว ให้รวบรวมส่งทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๓. บัญชี รบั ใบตอบ บัญชี ยอดจานวนผู เ้ ข้าสอบ บัญชี แก้ไขข้อมูลผู ส้ อบนักธรรมชั้นตรี
ให้ประธานสนามสอบรวบรวมบัญชีรบั ใบตอบบัญชียอดจานวนนักเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ
และบัญชีแก้ไขข้อมูลผูส้ อบตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งที่
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒๔. การตรวจใบตอบนั กธรรมชั้นตรี กาหนดตรวจวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ ขึ้น ๒ - ๓ คา่ เดือน ๑๒ เริ่มตรวจเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
๒๕. การประกาศผลสอบนั กธรรมชั้น ตรี กาหนดประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ คา่ เดือน ๑๒ ณ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมื่อสอบวิชา
ใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานัน้ เป็ นวันๆ และเป็ นชัน้ ๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า
วิชาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน เป็ นต้น ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกั บบอกเวลา
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วัน เดือ น ปี ที่ปิดซองด้ว ย เมื่อ ครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะชัน้ เป็ นนักธรรมชัน้ โท ๑ ห่อ
นักธรรมชัน้ เอก ๑ ห่อ ถ้ามีชนั้ ละหลายห่อ ให้บอกจานวนด้วยว่ามีก่หี ่อ เช่น ห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมือ่
ประธานสนามสอบปิ ดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิ ดซอง ใบตอบอีกเป็ นอันขาด แล้วส่งที่
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชา
ใดแล้ว เสร็จ ให้ห่อ วิชานัน้ เป็ นชัน้ ๆ แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่ า วิชาอะไร ซองที่เท่าไร
สอบสนามไหน เป็ นต้น ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย
เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อ รวมเฉพาะชัน้ เป็ นธรรมศึ กษาชัน้ ตรี ๑ ห่อ ธรรมศึกษาชัน้ โท ๑ ห่อ
และธรรมศึกษาชัน้ เอก ๑ ห่อ ถ้ามีชนั้ ละหลายห่อให้บอกจานวนด้วยว่ามีก่หี ่อ เช่น ห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ
เมือ่ ประธานสนามสอบปิ ดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิ ดซองใบตอบอีกเป็ นอันขาด แล้วส่งที่
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘. บัญชีรบั ใบตอบบัญชียอดจานวนผูเ้ ข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผูส้ อบ ให้ประธานสนาม
สอบรวบรวมบัญชีรบั ใบตอบบัญชียอดจานวนนักเรียนที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ และบัญชีแก้ไข
ข้อมูลผูส้ อบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งที่สานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวงพร้อมกระดาษใบตอบ
๓๐. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้ โท และกระทูธ้ รรมศึกษาชัน้ ตรี - โท กาหนดตรวจวันที่
๑๙ - ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ คา่ เดือน ๑
เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชัน้ โทและใบตอบธรรมศึกษา วิชา
เรียงความแก้กระทูธ้ รรมชัน้ ตรี - โท ของสานักเรียนส่วนกลาง จะดาเนินการตรวจที่วดั ตรีทศเทพ
เขตพระนคร และสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๓๑. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้ เอก และธรรมศึกษาชัน้ เอก กาหนดตรวจวันที่ ๒๖ - ๒๗
- ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ แรม ๑
- ๒ - ๓ - ๔ - ๕ คา่ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชัน้ เอก
และใบตอบธรรมศึกษาชัน้ เอก จะดาเนินการตรวจทีว่ ดั สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

-๓๖-

๓๒. ส านั ก เรี ย นที่ แ ยกสอบโดยเฉพาะ ให้เ จ้า ส านัก เรี ย นพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง พระภิ ก ษุ
ผูม้ คี วามสามารถไปเป็ นกรรมการควบคุมดูแลการสอบอย่างน้อยแห่งละ ๓ รูป และให้เจ้าสานักเรียน
นั้น ท าหนัง สื อ แจ้ง เหตุ ท่ี ต อ้ งแยกสอบโดยเฉพาะนั้น ส่ ง ส านัก งานแม่ ก องธรรมสนามหลวง
ตามกาหนดการส่งใบตอบของชัน้ นัน้ ๆ
๓๓. สานักเรียนคณะเขต ให้เจ้าคณะเขตนัน้ ๆ ตัง้ คณะกรรมการอานวยการสอบประจา
สนามสอบนัน้ ๆ อย่างน้อยแห่งละ ๓ รูป
๓๔. รายงานการสอบธรรม ให้ผูเ้ ป็ นประธานสนามสอบแต่ละแห่ง ทารายงานโดยตรงไปที่
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๓๕. การประกาศอนุ โมทนา ถ้ามีบญั ชีผูบ้ ริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ในการสอบธรรมสนามหลวง
สมควรประกาศอนุโมทนาให้ผูเ้ ป็ นประธานสนามสอบนัน้ ๆ ดาเนินการประกาศอนุโมทนาโดยตรง
๓๖. ระเบียบอืน่ ๆ นอกจากนี้ ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบของสนามหลวงแผนกธรรมทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๓๗-

(ภาคผนวก)
๑. สนามสอบนักธรรมชัน้ ตรี สนามหลวงแผนกธรรมกาหนดให้สานักเรียนต่างๆ สอบ
ธรรมสนามหลวง
ในสนามสอบดังนี้
สานักเรียน
วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดเทพธิดาราม วัดราชบุรณะ
รวมสอบที่
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สานักเรียน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทศั นเทพวราราม
รวมสอบที่
- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สานักเรียน
วัดสามพระยา วัดภคินีนาถ วัดเทพากร วัดอมรคีรี คณะเขตบางพลัด
รวมสอบที่
- วัดสามพระยา
สานักเรียน
วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
สอบที่
- วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
สานักเรียน
วัดสร้อยทอง
สอบที่
- วัดสร้อยทอง
สานักเรียน
วัดพรหมวงศาราม คณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
สอบที่
- วัดพรหมวงศาราม
สานักเรียน
วัดพระพิเรนทร์ วัดมหรรณพาราม วัดสระเกศ
รวมสอบที่
- วัดพระพิเรนทร์
สานักเรียน
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดจักรวรรดิราชาวาส วัดมหาพฤฒาราม
วัดปทุมคงคา วัดหัวลาโพง วัดบพิตรพิมขุ คณะเขตสัมพันธวงศ์
รวมสอบที่
- วัดไตรมิตรวิทยาราม
สานักเรียน
วัดยานนาวา คณะเขตยานนาวา
รวมสอบที่
- วัดยานนาวา
สานักเรียน
วัดราชสิงขร
สอบที่
- วัดราชสิงขร
สานักเรียน
คณะเขตบางคอแหลม
สอบที่
- วัดเรืองยศสุทธาราม

-๓๘-

สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่

วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณมิตร วัดอินทาราม คณะเขตธนบุรี
- วัดประยุรวงศาวาส
วัดอนงคาราม วัดพิชยญาติการาม วัดทองนพคุณ วัดทองธรรมชาติ
วัดหิรญั รูจี วัดโพธินิมติ ร วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
- วัดอนงคาราม
วัดราชสิทธาราม วัดอรุณราชวราราม วัดหงส์รตั นาราม วัดโมลีโลกยาราม
วัดนาคกลาง วัดสังข์กระจาย คณะเขตบางกอกใหญ่
- วัดราชสิทธาราม
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสุวรรณาราม วัดดุสดิ าราม วัดดาวดึงษาราม
วัดคฤหบดี วัดศรีสุดาราม
- วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดรัชฎาธิษฐาน
- วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดชัยพฤกษมาลา
- วัดชัยพฤกษมาลา
คณะเขตทวีวฒั นา
- วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดราชโอรสาราม
- วัดราชโอรสาราม
วัดปากนา้ วัดนิมมานรดี คณะเขตภาษีเจริญ
- วัดปากนา้
วัดบุณยประดิษฐ์ วัดชัยฉิมพลี คณะเขตบางแค คณะเขตหนองแขม
- วัดบุณยประดิษฐ์
คณะเขตมีนบุรี
- วัดแสนสุข
คณะเขตคลองสามวา
- วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม

-๓๙-

สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน
สอบที่
สานักเรียน

คณะเขตลาดกระบัง
- วัดลานบุญ
คณะเขตหนองจอก
- วัดหนองจอก
คณะเขตราษฎร์บูรณะ คณะเขตทุ่งครุ
- วัดสารอด
คณะเขตบางขุนเทียน
- วัดเลา
คณะเขตบางบอน
- วัดบางบอน
คณะเขตพระโขนง-บางนา วัดบางนาใน วัดศรีเอี่ยม
- วัดบางนานอก
คณะเขตสวนหลวง คณะเขตประเวศ
- วัดยาง
วัดเทพลีลา คณะเขตบางกะปิ
- วัดเทพลีลา
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
- วัดนวลจันทร์
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
- วัดคลองเตยใน
วัดเสมียนนารี คณะเขตบางเขน-จตุจกั ร คณะเขตสายไหม
- วัดเสมียนนารี
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
- วัดดอนเมือง
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดปทุมวนาราม วัดโสมนัสวิหาร วัดเทพศิรนิ ทราวาส วัดบรมนิวาส
วัดสัมพันธวงศ์ วัดราชาธิวาสวิหาร วัดนรนาถสุนทริการาม

-๔๐-

รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน

รวมสอบที่
สานักเรียน
รวมสอบที่
สานักเรียน

รวมสอบที่

คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) (สนามสอบวัดราษฎร์นิยม)
- วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดธาตุทอง วัดธรรมมงคล
- วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดบุปผาราม (วัดบุปผาราม, วัดแก้วพิทกั ษ์เจริญธรรม,
วัดเครือวัลย์) วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรมงคล, วัดพุทธบูชา, วัดเชิงเลน)
วัดสัมพันธวงศ์ (วัดราษฎร์บารุง, วัดทองเนียม, วัดสามัคคีสุทธาวาส,
วัดท่าข้าม)
- วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดเขมาภิรตาราม วัดบางขวาง วัดมัชฌันติการาม)
- วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (วัดผ่องพลอยวิริยาราม, วัดสัมมาชัญญาวาส,
วัดจินดิตวิหาร, วัดลาผักชี, วัดทิพพาวาส, วัดอโศการาม, วัดหัวลาภูทอง,
วัดอาษาสงคราม, วัดพญาปราบ-ปัจจามิตร, วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม)
- วัดอาษาสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ

๒. สนามสอบนักธรรมชัน้ โทและชัน้ เอก สนามหลวงแผนกธรรมกาหนดให้สานักเรียนต่าง ๆ
ในสังกัด
สนามสอบเดิม รวมสนามสอบดังนี้
๑. สนามสอบวัดสามพระยา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รวมสอบที่ วัดสามพระยา
๒. สนามสอบวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม วัดสร้อยทอง วัดพรหมวงศาราม
รวมสอบที่ วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
๓. สนามสอบวัดไตรมิตรวิทยาราม วัดยานนาวา วัดพระพิเรนทร์ วัดราชสิงขร
วัดเรืองยศสุทธาราม
รวมสอบที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม
๔. สนามสอบวัดราชสิทธาราม วัดอนงคาราม วัดประยุรวงศาวาส
รวมสอบที่ วัดราชสิทธาราม

-๔๑-

๕. สนามสอบวัดระฆังโฆสิตาราม วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดชัยพฤษมาลา วัดโกมุทพุทธรังสี
รวมสอบที่ วัดระฆังโฆสิตาราม
๖. สนามสอบวัดปากนา้ วัดราชโอรสาราม วัดบุญยประดิษฐ์
รวมสอบที่ วัดปากน้ า
๗. สนามสอบวัดแสนสุข วัดลานบุญ วัดหนองจอก วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
รวมสอบที่ วัดแสนสุข
๘. สนามสอบวัดสารอด วัดเลา วัดบางบอน
รวมสอบที่ วัดเลา
๙. สนามสอบวัดยาง วัดเทพลีลา วัดนวลจันทร์ วัดคลองเตยใน วัดบางนานอก
รวมสอบที่ วัดยาง
๑๐. สนามสอบวัดดอนเมือง วัดเสมียนนารี
รวมสอบที่ วัดดอนเมือง
๑๑. สนามสอบวัดบวรนิเวศวิหาร วัดเขมาภิรตาราม วัดพระศรีมหาธาตุ วัดราษฎร์นิยม
รวมสอบที่ วัดบวรนิ เวศวิหาร
๑๒. สนามสอบวัดอาวุธวิกสิตาราม (สนามสอบนักธรรมชัน้ ตรีเดิม)
รวมสอบที่ วัดทองเนี ยม
๑๓. สนามสอบวัดอาษาสงคราม (สานักเรียนวัดราชบพิธ)
สอบที่ วัดอาษาสงคราม
๓. สนามสอบธรรมศึกษาส่วนกลาง สนามหลวงแผนกธรรมกาหนดให้สานักเรียนต่างๆ
สอบในสนามสอบ ดังนี้
สานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร สอบที่
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
- โรงเรียนอุดมศึกษา
- โรงเรียนจันทร์หุ่นบาเพ็ญ
- บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
- โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

-๔๒-

- โรงเรียนวัดบวรมงคล
- โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
- วัดเขมาภิรตาราม
- โรงเรียนวัดพุทธบูชา
- วัดมัชฌันติการาม
- โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
- โรงเรียนสตรีวทิ ยา
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์(PSC)
สานักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สอบที่
- โรงเรียนวัดราชบพิธ
- โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
- โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
- โรงเรียนอาษาวิทยา
- โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
- วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่ วกรุงเทพ
- โรงเรียนวัดทิพพาวาส
สานักเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม สอบที่ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์
สานักเรียนวัดโสมนัสวิหาร สอบที่ วัดบวรนิเวศวิหาร
สานักเรียนวัดเทพศิรนิ ทราวาส สอบที่ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์
สานักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ สอบที่
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
- โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง
- โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
- โรงเรียนวีรสุนทร
- โรงเรียนวัดท่าข้าม

-๔๓-

- โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สานักเรียนวัดราชาธิวาสวิหาร สอบที่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
สานักเรียนวัดปทุมวนาราม สอบที่
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน
- โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
สานักเรียนวัดบรมนิวาส สอบที่ โรงเรียนวัดบรมนิวาส
สานักเรียนวัดธาตุทอง สอบที่ วัดธาตุทอง
สานักเรียนวัดธรรมมงคล สอบที่ วัดธรรมมงคล
สานักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ สอบที่
- วัดพระศรีมหาธาตุ
- โรงเรียนสารวิทยา
- โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
- โรงเรียนหอวัง
- โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
- โรงเรียนบางบัว
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
- โรงเรียนสตรีวทิ ยา ๒
- โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
สานักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สอบที่
- วัดอาวุธวิกสิตาราม
- วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
สานักเรียนวัดมหาธาตุ สอบที่
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
- โรงเรียนวัดไตรสามัคคี

-๔๔-

- โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.
- โรงเรียนประชาบารุง
- โรงเรียนวัดสวนส้ม สมุทรปราการ
สานักเรียนวัดชนะสงคราม สอบที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
สานักเรียนวัดพระเชตุพน สอบที่ โรงเรียนตัง้ ตรงจิตรพณิชยการ
สานักเรียนวัดสุทศั นเทพวราราม สอบที่
- โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักเรียนวัดสามพระยา สอบที่ โรงเรียนวัดสังเวช
สานักเรียนวัดพระพิเรนทร์ สอบที่
- วัดพระพิเรนทร์
- โรงเรียนวัดชัยมงคล
- โรงเรียนสวนลุมพินี
- โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
- โรงเรียนวัดสระบัว
สานักเรียนวัดมหรรณพาราม สอบที่ วัดพระพิเรนทร์
สานักเรียนวัดสระเกศ สอบที่
- โรงเรียนวัดสระเกศ
- วิทยาลัยสารพัดช่าง พระนคร
- โรงเรียนสายปัญญา
- โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
สานักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม สอบที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม
สานักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส สอบที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม
สานักเรียนวัดปทุมคงคา สอบที่
- โรงเรียนพุทธมามกะผูเ้ ยาว์วดั ปทุมคงคา
- โรงเรียนปทุมคงคา
- โรงเรียนศึกษานารีวทิ ยา
- โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

-๔๕-

สานักเรียนคณะเขตสัมพันธวงศ์ สอบที่ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
สานักเรียนวัดเบญจมบพิตร สอบที่
- โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
- โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
- โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
- โรงเรียนวัดอัมพวัน
- โรงเรียนโยธินบูรณะ (วัดใหม่ทองเสน)
- โรงเรียนสุโขทัย (วัดสุคนั ธาราม)
- โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
- โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
สานักเรียนวัดสร้อยทอง สอบที่
- เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร
- เรือนจากลางคลองเปรม
- โรงเรียนวัดสร้อยทอง
- โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
- โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒
- โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บารุง
- โรงเรียนเวตวันธรรมาวาส
สานักเรียนวัดพรหมวงศาราม สอบที่
- วัดพรหมวงศาราม
- โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัย
- วัดทัศนารุณสุนทริการาม
- โรงเรียนวัดดิสหงสาราม
- โรงเรียนวิชากร
- โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
- โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์
- โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

-๔๖-

- โรงเรียนวัดอุทยั ธาราม
- โรงเรียนสามเสนนอก
สานักเรียนวัดมหาพฤฒาราม สอบที่
- โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม
- โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง
- โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ร่มเกล้า
สานักเรียนวัดหัวลาโพง สอบที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สานักเรียนวัดยานนาวา สอบที่
- มหาวิทยาลัยสยาม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดาเนิน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ลบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวมิ ล ศรีย่าน
- วิทยาลัยเทคโนโลยีวบิ ูลย์บริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีมติ รพลบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ่ า้ นครูบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบ่ า้ นครู
- โรงเรียนจินดาบารุง
- โรงเรียนสวนอนันต์
- โรงเรียนสตรีวดั อัปสรสวรรค์
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
- โรงเรียนวัดรางบัว
- โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบ ปานขา)
- โรงเรียนอานวยศิลป์ ธนบุรี
- โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-๔๗-

- โรงเรียนกงลี้จงซัน
- โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณาบริหารธุรกิจ
- ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดั ยานนาวา
- โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
- โรงเรียนประถมนนทรี
- โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
- โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
- โรงเรียนเปี่ ยมสุวรรณวิทยา
- โรงเรียนทวีวฒั นา
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
- โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
- โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
- โรงเรียนวัดดอกไม้
- โรงเรียนวัดช่องนนทรี
- โรงเรียนศิริเพ็ญ
- โรงเรียนวัดดอน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- โรงเรียนวัดด่าน
- โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
- โรงเรียนวัดไผ่ตนั
- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ
- โรงเรียนนิพทั ธ์วทิ ยา
- โรงเรียนบางกะปิ
- โรงเรียนบ้านบางกะปิ
- โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

-๔๘-

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สานักเรียนวัดราชสิงขร สอบที่
- วัดราชสิงขร
- โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สานักเรียนคณะเขตพระโขนง-บางนา สอบที่
- โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
- โรงเรียนสิรริ ตั นาธร
- โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
- โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
- โรงเรียนวัดบางนานอก
- โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
- โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
- โรงเรียนดาราคาม
- โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
- โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
สานักเรียนวัดบางนาใน สอบที่
- โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
- โรงเรียนวัดบางนาใน
- โรงเรียนอานวยกนกศิรอิ นุสรณ์
สานักเรียนคณะเขตสวนหลวง สอบที่ วัดยาง
- โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช
- โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมสุวทิ ย์เสรีอนุสรณ์
สานักเรียนคณะเขตบางกะปิ สอบที่ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
สานักเรียนวัดเทพลีลา สอบที่
- โรงเรียนปริยตั ธิ รรมวัดเทพลีลา
- โรงเรียนวัดเทพลีลา

-๔๙-

- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ ายประถม)
- โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
- วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
- โรงเรียนเทพลีลา
- โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
- โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
- โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
- โรงเรียนถนอมบุตร
- โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สานักเรียนคณะเขตลาดพร้าว - บึงกุ่ม สอบที่
- โรงเรียนวัดนวลจันทร์
- โรงเรียนวัดบางเตย
- โรงเรียนคลองกุ่ม
- โรงเรียนชินวร
- โรงเรียนโสมาภา
- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
- วัดลาดพร้าว
- โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
- โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
- โรงเรียน ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
- โรงเรียนเพชรถนอม
- โรงเรียนโชคชัย(ครูเกียว)

-๕๐-

- โรงเรียนประภาสวิทยา
- โรงเรียนพิชยั พัฒนา
- โรงเรียนเทพเสนานุ สรณ์
- โรงเรียนนวมินทราชูทศิ
- โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
สานักเรียนคณะเขตบางเขน - จตุจกั ร สอบที่ โรงเรียนไตรรัตนาภิรกั ษ์
สานักเรียนคณะเขตดอนเมือง - หลักสี่ สอบที่
- โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
- โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
- โรงเรียนสีกนั (วัฒนานันท์อปุ ถัมภ์)
- โรงเรียนทุ่งสองห้อง
- โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
- โรงเรียนวัดดอนเมือง
- โรงเรียนประชาอุทศิ
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๑
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา ๒
- โรงเรียนวัดหลักสี่
- โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา
- โรงเรียนพหลโยธิน
- โรงเรียนเปรมประชา
- โรงเรียนการเคหะท่าทราย
- โรงเรียนบางเขน
สานักเรียนคณะเขตสายไหม สอบที่
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
- โรงเรียนบ้านคลองบัว
- โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

-๕๑-

- โรงเรียนวัดหนองใหญ่
- โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
- โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
- โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)
- โรงเรียนประชานุกูล
- โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุ สรณ์
- โรงเรียนออเงิน
- โรงเรียนประเทืองทิพย์วทิ ยา
- โรงเรียนเลิศหล้า
- โรงเรียนผ่องสุวรรณ
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
- โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
สานักเรียนคณะเขตมีนบุรี สอบที่
- เรือนจาพิเศษมีนบุรี
- โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
- โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
- โรงเรียนวัดใหม่ลานกแขวก
- โรงเรียนคันนายาว (ธาริน เจริญสงเคราะห์)
- โรงเรียนวัดแสนสุข
- โรงเรียนมีนบุรี
- โรงเรียนวัดบาเพ็ญเหนือ
- โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
- โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
- โรงเรียนวัดคูบ้ อน
สานักเรียนคณะเขตคลองสามวา สอบที่
- โรงเรียนวัดบัวแก้ว

-๕๒-

- โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
- โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
- โรงเรียนกลางคลองสอง
- โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
- โรงเรียนบ้านหนองระแหง
- โรงเรียนวัดลากะดาน
- โรงเรียนวัดแป้ นทอง
- โรงเรียนสุดใจวิทยา
สานักเรียนคณะเขตลาดกระบัง สอบที่
- โรงเรียนวัดบารุงรื่น
- โรงเรียนวัดราชโกษา
- โรงเรียนวัดพลมานีย ์
- โรงเรียนวัดบึงบัว
- โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
- โรงเรียนวัดปากบึง
- โรงเรียนวัดลาดกระบัง
- โรงเรียนวัดลานบุญ
- โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
- โรงเรียนวัดสังฆราชา
สานักเรียนคณะเขตหนองจอก สอบที่
- โรงเรียนวัดหนองจอก
- โรงเรียนวัดสามง่าม
สานักเรียนคณะเขตธนบุรี สอบที่
- โรงเรียนอานวยศิษย์ศึกษา
- โรงเรียนธนบุรวี รเทพีพลารักษ์
- โรงเรียนวัดบางสะแกใน
- โรงเรียนบางแคเหนือ

-๕๓-

- โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
- โรงเรียนวัดราชวรินทร์
- โรงเรียนวัดราชคฤห์
- โรงเรียนวัดบางนา้ ชน
- โรงเรียนวัดใหม่ยายนุย้
สานักเรียนวัดหิรญั รูจี สอบที่ โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
สานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส สอบที่
- วัดประยุรวงศาวาส
- โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
- โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
- โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
- โรงเรียนสีตบุตรบารุง
- มูลนิธิกลุม่ แสงเทียน วัดบางไส้ไก่
- โรงเรียนวัดประยุรวงศ์
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- โรงเรียนวัดดาวคนอง (ประถม)
- โรงเรียนบารุงวิชา
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
- โรงเรียนราชวินิต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิ ทวงศ์
- โรงเรียนมาเรียลัย
- โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
- โรงเรียนบดินทรเดชา ๔
- โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
- โรงเรียนวัดคลองภูมิ

-๕๔-

- โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วทิ ยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
- โรงเรียนวัดตะล่อม
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักเรียนวัดอินทาราม สอบที่
- โรงเรียนวัดอินทาราม
- โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
- โรงเรียนวัดโพธินิมติ ร
สานักเรียนวัดอนงคาราม สอบที่
- วัดอนงคาราม
- โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา
- โรงเรียนศึกษานารี
สานักเรียนวัดทองธรรมชาติ สอบที่
- โรงเรียนวัดสุวรรณ
- โรงเรียนวัดสุทธาราม
- โรงเรียนวัดทองเพลง
สานักเรียนคณะเขตราษฎร์บูรณะ สอบที่
- โรงเรียนวัดสารอด
- โรงเรียนขจรโรจน์วทิ ยา
- โรงเรียนรัตนจีนะอุทศิ
- โรงเรียนวัดบางปะกอก
- โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
สานักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน สอบที่
- ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
- โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
- โรงเรียนวัดประชาบารุง
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

-๕๕-

- โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
- โรงเรียนวัดแสมดา
- โรงเรียนราชมนตรี
- โรงเรียนวัดบางกระดี่
- โรงเรียนวัดกาแพง
- โรงเรียนวัดสะแกงาม
- โรงเรียนวัดเลา
- โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สานักเรียนคณะเขตบางบอน สอบที่
- โรงเรียนวัดนินสุขาราม
- โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บารุง)
- โรงเรียนบ้านนายสี
- โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
- โรงเรียนพรหมราษฎร์รงั สรรค์
- โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ ตันแจ้อปุ ถัมภ์)
- โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพจิ ติ ร์
สานักเรียนวัดราชโอรสาราม สอบที่
- โรงเรียนวัดราชโอรส
- โรงเรียนบางมดวิทยา
- โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
- โรงเรียนวัดหนัง
- เรือนจาพิเศษธนบุรี
- โรงเรียนสายนา้ ผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
- โรงเรียนวัดกก
- โรงเรียนวัดนาคนิมติ ร

-๕๖-

- โรงเรียนวัดบางประทุนนอก
- โรงเรียนวัดสีสุก
- โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุ กูล)
สานักเรียนคณะเขตบางกอกใหญ่ สอบที่
- โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
- โรงเรียนวัดท่าพระ
สานักเรียนวัดราชสิทธาราม สอบที่ วัดราชสิทธาราม
สานักเรียนวัดอรุณราชวราราม สอบที่
- โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
- โรงเรียนทวีธาภิเศก (มัธยม)
- โรงเรียนทวีธาภิเศก (ประถม)
สานักเรียนวัดสังข์กระจาย สอบที่ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
สานักเรียนคณะเขตบางกอกน้อย สอบที่
- โรงเรียนศุภวรรณ
- โรงเรียนวัดอัมพวา
- โรงเรียนวัดอมรินทราราม
- โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
- โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
สานักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม สอบที่ โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
สานักเรียนวัดดุสดิ าราม สอบที่ โรงเรียนมัธยมวัดดุสติ าราม
สานักเรียนวัดสุวรรณาราม สอบที่
- โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
สานักเรียนวัดคฤหบดี สอบที่
- โรงเรียนวัดคฤหบดี
- โรงเรียนวัดรวกบางบาหรุ
สานักเรียนวัดดาวดึงษาราม สอบที่

-๕๗-

- โรงเรียนบางยีข่ นั วิทยาคม
- โรงเรียนตัง้ พิรุฬห์ธรรม
- วัดดาวดึงษาราม
- โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
สานักเรียนวัดเทพากร สอบที่
- โรงเรียนวิมตุ ยารามพิทยากร
- โรงเรียนวัดเทพากร
สานักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์ สอบที่
- วัดกาญจนสิงหาสน์
- โรงเรียนวัดปากนา้ ฝัง่ เหนือ
- โรงเรียนฉิมพลี
- โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
- โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)
- โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.)
- โรงเรียนวัดอินทราวาส
สานักเรียนวัดรัชฎาธิษฐาน สอบที่
- โรงเรียนมหรรณพาราม
- โรงเรียนชุมทางตลิง่ ชัน
- วัดรัชฎาธิษฐาน
- โรงเรียนวัดตลิง่ ชัน
สานักเรียนวัดชัยพฤกษมาลา สอบที่
- โรงเรียนกุศลศึกษา
- โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
- โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์
สานักเรียนคณะเขตภาษีเจริญ สอบที่
- โรงเรียนวัดทองศาลางาม

-๕๘-

- โรงเรียนเผดิมศึกษา
- โรงเรียนวัดนาคปรก
- โรงเรียนกันตทาราราม
- โรงเรียนศาลเจ้า
- โรงเรียนศิรินุสรณ์วทิ ยา
- โรงเรียนวัดโคนอน
- วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
สานักเรียนวัดปากนา้ สอบที่ วัดปากนา้
สานักเรียนวัดนิมมานรดี สอบที่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
- วิทยาลัยเทคโนโลยีบษุ ยรัตน์บริหารธุรกิจ
- โรงเรียนคลองหนองใหญ่
- โรงเรียนวัดนิมมานรดี
- โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
- โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
- โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
- โรงเรียนสุภาคมศึกษา
สานักเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ สอบที่
- โรงเรียนบางเชือกหนัง
- โรงเรียนหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
- โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
สานักเรียนคณะเขตบางแค สอบที่
- โรงเรียนวัดศาลาแดง
- วัดม่วง
- โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี
- โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
สานักเรียนคณะเขตหนองแขม สอบที่

-๕๙-

- วัดหนองแขม
- โรงเรียนวัดอุดมรังสี
- โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล
- โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
- โรงเรียนคลองบางแวก
- โรงเรียนปัญญาวรคุณ
สานักเรียนคณะเขตทวีวฒั นา สอบที่
- โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา พุทธมณฑล
- โรงเรียนวัดปุรณาวาส
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
- โรงเรียนคลองต้นไทร
- โรงเรียนคลองบางพรหม
- โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
- โรงเรียนคลองทวีวฒั นา (ทองน่วมอนุสรณ์)
- โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒั นา)
สานักเรียนวัดอมรคีรี สอบที่ โรงเรียนวัดพระยาศิรไิ อยสวรรค์
สานักเรียนวัดชัยฉิมพลี สอบที่ โรงเรียนไชยฉิมพลีวทิ ยาคม
สานักเรียนวัดเสมียนนารี สอบที่
- ทัณฑสถานหญิงกลาง
- ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
- โรงเรียนวัดเสมียนนารี
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
- โรงเรียนประชานิเวศน์
- โรงเรียนวัดเทวสุนทร
สานักเรียนวัดราชบุรณะ สอบที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สานักเรียนคณะเขตคลองเตย-วัฒนา สอบที่

-๖๐-

- วัดคลองเตยใน
- โรงเรียนวัดสะพาน
- โรงเรียนชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
- โรงเรียนศูนย์รวมนา้ ใจ
- โรงเรียนสายนา้ ทิพย์
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- โรงเรียนวัดใต้
- โรงเรียนวัดภาษี
สานักเรียนคณะเขตทุ่งครุ สอบที่
- โรงเรียนวัดแจงร้อน
- โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
- โรงเรียนวัดทุ่งครุ
- โรงเรียนบูรณะศึกษา
- โรงเรียนบางมด
- โรงเรียนนาหลวง
- วัดบางมดโสธราราม
- วัดสน
๔. ข้อมูลบัญชีท่กี อ่ ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
๑. ส่งข้อมูลหลังวันเวลาทีก่ าหนด
๒. ไม่ใช้รูปแบบบัญชีทส่ี านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงปรับปรุงใหม่
๓. ไม่แจ้งคานาหน้า เช่น ชื่อ เขียนเป็ น “กมล” ไม่มคี านาหน้าว่าเป็ น เด็กชาย, เด็กหญิง,
นาย, นาง, นางสาวฯลฯ
๔. คานาหน้าไม่ถกู ต้อง เช่น “เดกชายกมล”, “เด๊กชายกมล”, “ดกชายกมล”,
“นงสาววราภรณ์”, “สมเณรกมล”, “พรกมล”, “พนะกมล” ฯลฯ
๕. คานาหน้ากับอายุไม่สมั พันธ์กนั เช่นเด็กชายกมล แต่อายุ ๑๖เป็ นต้น
๖. ช่องชื่อ มีฉายาติดมาด้วย (เฉพาะนักธรรม) เช่น “พระปัญญา อภิปญฺโญ”,
“พระปัญญา บุญประเสริฐ” ฯลฯ

-๖๑-

๗. ช่องชื่อ มีนามสกุลติดมาด้วย เช่น ช่องชื่อ “เด็กชายกมล เพียรมาก”
๘. ไม่แจ้งนามสกุล เช่น ช่องนามสกุลปล่อยว่างไว้ (หากไม่มนี ามสกุล จะต้องเขียน “-”
ทีห่ มายถึง ไม่มนี ามสกุล ห้ามปล่อยว่างไว้)
๙. ไม่แจ้งอายุ, อายุนอ้ ยผิดปกติ, อายุมากผิดปกติ เช่น ช่องอายุปล่อยว่างไว้, อายุ ๓,
อายุ ๐, อายุ ๑๔๐ ฯลฯ
๑๐. ไม่แจ้ง ฉายา, ฉายามีพยัญชนะหรือสระที่ไม่อยู่ในภาษาบาลี (เฉพาะนักธรรม)
ปล่อ ยช่ อ งฉายาว่ างไว้หรือ มีพ ยัญชนะหรือสระที่ไม่มีในภาษาบาลี เช่ น ศิ ริธมฺโ ม
(ภาษาบาลีไม่มี ศ), โชติธมั โม (มีไม้หนั อากาศ), ปิ ยะธมฺโม (มีสระ อะ) ฯลฯ
๑๑. ไม่แจ้งพรรษา (เฉพาะนักธรรม) ปล่อยช่องพรรษาว่างไว้ (หากไม่มพี รรษา เพราะบวช
หลังเข้าพรรษาให้ใช้ “-” แต่ถา้ บวชก่อนเข้าพรรษาถึงแม้จะยังไม่ออกพรรษาให้ใส่
พรรษา ๑)
๑๒. อายุกบั พรรษาไม่สมั พันธ์กนั (เฉพาะนักธรรม) เช่น พระอายุ ๒๓ ปี พรรษา ๑๒
เป็ นต้น
๑๓. ชื่อสังกัดไม่ถกู ต้องตามระเบียบหนังสือราชการ เช่น พิมพ์ย่อ , พิมพ์ไม่ครบ,
พิมพ์เกิน, พิมพ์ช่อื เดิม ฯลฯ
๑๔. ไม่แจ้งคานาหน้าขององค์กร/สถาบัน (เฉพาะธรรมศึกษา) เช่น “หนองแขม”,
“ขามพิมาย” (การทีไ่ ม่แจ้งคานาหน้าขององค์กร/สถาบัน ทาให้ไม่ชดั เจนว่าเป็ น
โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, วัด, หรือองค์กรอื่นๆ)
๑๕. ข้อมูลประโยคเดิมผูส้ มัครสอบชัน้ โท-เอก แจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่แจ้ง
๑๖. การใช้เครื่องหมายขีด ( - ) ให้ใส่ในช่องนามสกุลของผูส้ มัครทีไ่ ม่มนี ามสกุลเท่านัน้
ห้ามใส่ในช่อง ฉายา, อายุ
๑๗. ไม่แจ้งอาเภอขององค์กร/สถาบัน (เฉพาะธรรมศึกษา) เช่น ใช้บญั ชี ศ.๕ / ศ.๖ /
ศ.๘ แบบเก่าทีไ่ ม่มชี ่องอาเภอขององค์กร/สถาบัน หรือมีช่องอาเภอขององค์กร/
สถาบันแต่ปล่อยว่างไว้ (ปัจจุบนั มีองค์กร/สถาบันชื่อซา้ กันจานวนมาก จึงจาเป็ นต้อง
ใส่ขอ้ มูลอาเภอขององค์กร/สถาบันให้ชดั เจน เพือ่ ความถูกต้องในการจัดเรียงข้อมูล
และให้เลขที่ประกาศนียบัตร )

-๖๒-

๑๘. ช่องสังกัดวัดมีขอ้ มูลผิด คือมีการใช้คาว่า “วัด” นาหน้าชื่อวัด (ห้ามมีคาว่า “วัด”
นาหน้าชื่อวัดในช่องสังกัดวัด)
๑๙. มีการใช้สร้อยพระอารามหลวงหรือใช้คาว่า “พระอารามหลวง” ต่อท้ายชื่อวัด เช่น
“กลางวรวิหาร”, “กลาง พระอารามหลวง” (ไม่ตอ้ งมีสร้อยพระอารามหลวงต่อท้ายชื่อ
วัด หรือไม่ตอ้ งมีคาว่า “พระอารามหลวง” ต่อท้ายชื่อวัด)
๒๐. สานักสงฆ์, ทีพ่ กั สงฆ์ หรือองค์กรอื่นๆ ไม่ใส่คานาหน้าให้ชดั เจนว่าเป็ น สานักสงฆ์,
ทีพ่ กั สงฆ์ หรือองค์กรอื่นๆ เช่น “ห้วยจะกือ” ถ้าไม่คน้ หาข้อมูลในฐานข้อมูลและจาก
แหล่งอื่นๆ ก็จะไม่ทราบว่าเป็ นวัดหรือเป็ นสานักสงฆ์ (ถ้าเป็ น สานักสงฆ์, ทีพ่ กั สงฆ์,
หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่วดั ให้เขียนคานาหน้าว่า “สานักสงฆ์”, “ทีพ่ กั สงฆ์” เช่น “สานักสงฆ์
ห้วยจะกือ”,“ทีพ่ กั สงฆ์บา้ นบึง” เป็ นต้น)
๒๑. ไม่แจ้งอาเภอของสังกัดวัด หรือแจ้งแต่ผดิ อาเภอ หรือแจ้งถูกแต่สะกดผิด
ฉะนัน้ ขอความร่วมมือสานักเรียนช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนาส่งสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวงหรือแนะนาให้สานักศาสนศึกษา-องค์กร-สถาบัน-สถานศึกษา ตรวจสอบและ
แก้ไขให้ถกู ต้องก่อนนาส่งตามลาดับ
๕. หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา
สังกัดองค์กร/สถาบัน แต่ละแห่ง ที่อยู่ในสังกัดวัดและสนามสอบเดียวกัน จัดเรียงข้อมูล
ตามลาดับ ดังนี้
๑. เรียงชื่อตามลาดับพยัญชนะ หากชื่อซา้ กัน ให้เรียงนามสกุลตามลาดับพยัญ ชนะ
(แม่ชี ควรเรียงลาดับไว้ก่อนบุคคลอื่นๆ)
๒. หากมีช่อื และนามสกุลซา้ กัน ให้เรียงอายุจากมากไปหาน้อย
เฉพาะสังกัดองค์กร/สถาบัน ทีเ่ ป็ นสถานศึกษาที่มกี ารจัดส่ง /จัดสอบเป็ นกิจกรรมหนึ่งของ
สถานศึกษานัน้ ๆ การเรียงลาดับข้างต้นนัน้ ให้อยู่ในแต่ ละชัน้ เรียนและห้อ งเรียน ถ้ามีบุคคลอื่น เช่ น
ผูอ้ านวยการ,ผูบ้ ริหาร, ครู , ผูป้ กครอง ฯลฯเข้าสอบร่วมในชัน้ และห้องเรียนเดียวกับนักเรียน/
นักศึกษา ให้จดั เรียงลาดับไว้ก่อนนักเรียนเว้นแต่ไม่ได้สอบร่วม ให้จดั ลาดับเรียงไว้ต่างหาก
เฉพาะเรือนจา/ทัณฑสถานฯลฯการจัดเรียงตามลาดับข้างต้นนัน้ ควรจัดเรียงตามประเภท
- เขต - แดน
หมายเหตุ สอบถามวิธเี รียงข้อมูลได้ท่ี พระครูปริยตั เิ มธาวัฒน์ โทร. ๐๘ ๙๑๐๙ ๔๘๐๑
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ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่องกาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นการสอบธรรม
สนามหลวง
สานักเรียนส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง กาหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ใิ นการสอบธรรมสนามหลวง
สานักเรียนส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๕๘
การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้ นักธรรมชัน้ ตรี กาหนดสอบวันที่ ๒๑ - ๒๒ - ๒๓ ๒๔ ตุลาคม๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ คา่ เดือน ๑๑ รวม
สอบ ๔ วันๆ ละ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชัว่ โมงเริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวันพร้อมกันทัว่ ราชอาณาจักร
นักธรรมชัน้ โทและเอก กาหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ คา่ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชัว่ โมง
เริ่ม สอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุก วัน พร้อ มกัน ทัว่ ราชอาณาจัก ร และธรรมศึ ก ษาทุก ชัน้ ก าหนดสอบ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันอังคาร แรม ๖ คา่ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐
น.สอบวิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินยั
ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกันทัว่ ราชอาณาจักร ใช้ขอ้ สอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
ระเบียบปฏิบตั ิ
๑. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่พิมพ์และ
จ าหน่ า ยโดยโรงพิม พ์ส านัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ หรื อ กระดาษชนิ ด อื่ น ที่ป ระทับ ตรา
สนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบแจกให้ในเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนัยสาหรับธรรมศึกษาทุก
ชัน้ สนามหลวงแผนกธรรม ได้จดั พิมพ์กระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ห้ามใช้
กระดาษตอบชนิ ดอืน่ หรือกระดาษที่นักเรียนจัดหามา
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การเขียนตอบ ต้องเขียนด้วยหมึกสีดา สีนา้ เงิน หรือดินสอเท่านัน้ และตอบเรียงข้อไป
ตามลาดับสาหรับธรรมศึกษาทุกชัน้ วิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม ให้เขียนตอบเหมือนทุกปี ส่วนวิชา
ธรรมะ พุทธะ วินยั ใช้ฝนคาตอบลงในกระดาษใบตอบ โดยเป็ นกระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้กรรมการ ผูก้ ากับห้องสอบศึกษาวิธีการฝนคาตอบให้เข้าใจ แล้วแนะนานักเรียนผู ้
เข้าสอบฝนคาตอบให้ถกู ต้องด้วย
๒. การให้เ ลขประจ าตัว ผู ส้ อบ ให้ส านัก เรี ย นคณะจัง หวัด เป็ น ผู จ้ ดั เรี ย บเรีย งล าดับ
สนามสอบในบัญชี สถ.๕, สถ.๖ ตามระเบียบข้อ ๗, ๘, ๑๐ จากนัน้ เมือ่ ทุกสนามสอบอัพโหลดเข้าสู่
ระบบหมดแล้ว ระบบจะให้เลขประจาตัวผูส้ อบอัตโนมัติตามลาดับสนามสอบที่จดั ไว้ โดยไม่มเี ลขซา้
กันทัง้ จังหวัด
๓. การจัดห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบจัดสถานที่สอบ และเลขที่นงั ่ สอบตามบัญชี สถ.๔
ที่จดั ทาในระบบออนไลน์ และตามบัญชี ศ.๓, ศ.๗ ที่สร้างจากระบบออนไลน์หลังการจัดทาบัญชี
สถ.๔ ถูกต้องแล้ว และแจ้งให้นกั เรียนทราบก่อนเข้าห้องสอบ
๔. กรรมการกากับห้องสอบ ให้มกี รรมการกากับห้องสอบที่เจ้าคณะจังหวัดหรือประธาน
สนามสอบแต่ ง ตัง้ อย่า งน้อ ยห้อ งละ ๒ รู ป/คน ในสนามสอบธรรมศึ ก ษาที่เปิ ด สอบในโรงเรีย น
สถานศึกษา และสถานทีอ่ ่นื ๆ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน
๕. การลงหมายเหตุข าดสอบ หากมีผู ข้ าดสอบด้ว ยเหตุใดๆ ก็ต าม ต้องลงหมายเหตุ
ในบัญชีร บั ใบตอบและขีด เส้น แดงทับ ให้ช ดั เจน เช่ น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่ า อาพาธ เป็ นต้น
ขาดสอบในวันไหนบอกให้ชดั เจน
๖. การยกเลิกเลขประจาตัว กรรมการกากับห้องสอบต้องยกเลิกเลขประจาตัวนักเรียนที่
ขาดสอบห้ามมิให้นกั เรียนอื่นมาใช้เลขประจาตัวนัน้ เพือ่ สอบแทน
๗. บัญชียอดจานวนและบัญชีสามะโนครัวผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี ให้สานักเรียนคณะ
จังหวัดจัดทาบัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี (สถ.๕) และบัญชีสามะโนครัวผูข้ อเข้าสอบ
นักธรรมชัน้ ตรี(ศ.๑) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑
ชุด ส่งสานักงาน เจ้าคณะภาค ๑ ชุด ภายในวันแรม ๑ คา่ เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๘ และให้ส นามสอบรวบรวมข้อ มูล บัญ ชีส ามะโนครัว ผู ข้ อเข้า สอบนัก ธรรมชัน้ ตรี (ศ. ๑)

-๖๖-

ทุกสานักศาสนศึกษา ทาการอัพโหลด เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนดนี้ เมือ่ พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการ
ส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิม่ เติม
๘. บัญชียอดจานวนและบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ให้สานักเรียน
คณะจังหวัดจัดทาบัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (สถ.๕ แยกเป็ นอีกบัญชีหนึ่ง
จากบัญชีนกั ธรรมชัน้ ตรี) และบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (ศ.๒) พร้อมบันทึกลง
แผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ๑
ชุด ภายในวันขึ้น ๑๕ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวม
ข้อมูลบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก (ศ.๒) ทุกสานักเรียน, ทุกสานักศาสนศึกษา
ทาการอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
กาหนดนี้ เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้า
สอบเพิม่ เติม
๙. การส่งบัญชีในข้อ ๘ สานักเรียนคณะจังหวัดคณะธรรมยุต ที่สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงได้ประกาศให้ไปรวมสอบกับสนามสอบสานักเรียนคณะจังหวัดมหานิกายต้องส่งบัญชี
ทัง้ หมดในข้อ ๘ ให้กบั สนามสอบนัน้ ด้วย ๑ ชุด ภายในวันเวลาทีก่ าหนดไว้ตามข้อ ๘
๑๐. บัญชียอดจานวนและบัญชีรายชื่ อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น ให้สานักเรียนคณะ
จังหวัดจัดทาบัญชียอดจานวนผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ (สถ.๖) และบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบ
ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ศ.๕) บัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาชัน้ โทและเอก (ศ.๖) พร้อมบันทึกลง
แผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด
ภายในวันขึ้น ๑๕ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูล
บัญชีผูข้ อเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ของทุกสานักศาสนศึกษา ทาการอัพโหลดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนดนี้ เมือ่ พ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว
สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพิม่ เติม
๑๑. บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผูร้ บั ข้อสอบธรรม
สนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกาหนดวิธีรบั ข้อสอบผ่านระบบ
อินเตอร์เ น็ ต เพื่อ ความสะดวกในการติดต่ อ ประสานงานกับ สนามสอบ สานักงานแม่กองธรรม

-๖๗-

สนามหลวงได้กาหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายชื่อผูร้ ับ
ข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ ให้สานักเรียนคณะจังหวัดจัดทาบัญชีดงั กล่าวทัง้ สอง
บัญชี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมกับบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้า
สอบตามเวลาทีก่ าหนดในชัน้ นัน้ ๆ
๑๒. สนามสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ให้เจ้าคณะจังหวัดโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะภาค
พิจารณารวมสอบนักธรรมชัน้ โทและเอกเป็ นสนามสอบแห่งเดียวกัน หรือจะพิจารณาแยกสนามสอบ
เป็ นสนามสอบนักธรรมชัน้ โท ๑ แห่ง และสนามสอบนักธรรมชัน้ เอก ๑ แห่ง ตามความเหมาะสม
๑๓. การรวมสนามสอบ ในสนามสอบคณะจังหวัดมหานิ กายที่มีสานักเรียนคณะจัง หวัด
คณะธรรมยุตร่วมสอบด้วย จัดห้องสอบรวมกันได้แต่การจัดทาบัญชีรบั ใบตอบให้แยกต่างหาก
๑๔. การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ ตรี การรับข้อสอบในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้กาหนดให้รบั
ข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และให้สนามสอบเป็ น
ผู ร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือ แสดงด้ว ยเครื่อ งโปรเจคเตอร์ โดยสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจักให้ขอ้ สอบ
ในลักษณะแฟ้ มคอมพิวเตอร์ท่ีเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง http://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ ซึ่งมีขนั้ ตอนในการรับ
ดังนี้
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ ดังนี้
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. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

-๖๘-

๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่
กรณี
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาธรรม นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียว กับวันแรก
วัน ศุ ก ร์ท่ี ๒๓ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านัก งานแม่ ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แ ต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วัน เสาร์ท่ี ๒๔ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านัก งานแม่ ก องธรรม
สนามหลวงจะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมชัน้ ตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
เว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ดแฟ้ ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
๑๕. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชัน้ ตรี สานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ตามจานวนสนามสอบนักธรรมชัน้ ตรีใน
จังหวัดนัน้ ๆ
๑๖. การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก การรับข้อสอบนักธรรมชัน้ โทและเอก ได้กาหนด
เช่นเดียวกับนักธรรมชัน้ ตรี ให้สนามสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดงด้วยเครื่อง
โปรเจคเตอร์แล้ว แต่ กรณี โดยส านัก งานแม่กองธรรมสนามหลวงจัก ให้ข อ้ สอบในเว็บไซต์ข อง
สานักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวัน
สอบ โดยมีขนั้ ตอนในการรับ ดังนี้

-๖๙-

วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชากระทู ้ นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และ
แสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนาม
สอบเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ ดังนี้
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. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่
กรณี
วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาธรรม นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และ
แสดงในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนาม
สอบเปิ ดแฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาพุทธ นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก

-๗๐-

วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชาวินัย นักธรรมชัน้ โทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวันแรก
๑๗. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดตามจานวนสนามสอบนักธรรมชัน้
โทและเอกในจังหวัดนัน้ ๆ
๑๘. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท และเอก การรับข้อสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท และ
เอก ได้กาหนดเช่นเดียวกับนักธรรม ให้สนามสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพิมพ์สาเนา หรือแสดง
ด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ขอ้ สอบในเว็บไซต์
ของสานักงาน แม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net ในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึง่ มีขนั้ ตอนในการรับ ดังนี้
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบ วิชากระทู ้ ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบ ดังนี้
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. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจาสนามสอบแล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
๗. เมือ่ เข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้ มข้อสอบ ให้คลิกเปิ ดแฟ้ มข้อสอบ
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๘. พิมพ์สาเนาข้อสอบ หรือนาข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่
กรณี
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาธรรม ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาพุทธ ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิชาแรก
วัน อัง คารที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๐ น. ส านัก งานแม่ก องธรรม
สนามหลวง จะทาการส่งแฟ้ มข้อสอบวิชาวินัย ธรรมศึกษาทุกชัน้ เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงใน
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจาสนามสอบเปิ ด
แฟ้ มข้อสอบโดยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียว กับวิชาแรก
เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือ วิชาธรรม พุทธ และวินัย อยู่ในใบเดียวกัน และ
กาหนด ให้สอบแบบต่อเนื่ อง ไม่อนุ ญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ จนกว่าจะสอบครบทัง้ ๓ วิชา
๑๙. การรับกระดาษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ ในการสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี
โท และเอก ให้ผูท้ ่เี จ้าคณะภาคมอบหมายมารับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๒๐. กรณี มีการทุจริต ถ้าปรากฏว่ามีผูท้ าการทุจริตในการสอบให้ลงหมายเหตุลกั ษณะของ
การทุจริตที่หวั กระดาษใบตอบและลงชื่อกรรมการผูก้ ากับห้องสอบนัน้ ๆทุกรูปและให้ผูเ้ ป็ นประธาน
สนามสอบลงชื่อรับรองด้วย
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๒๑. บัญชี รบั ใบตอบนักธรรมทุกชัน้ ให้ใช้ใบเดียวกันทัง้ ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บญั ชี
รับบตอบที่สร้างจากระบบฐานข้อมูลสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง
โดยให้กาหนดในบัญชี สถ.๔ ว่ าห้อ งหนึ่ ง ๆ มีผู เ้ ข้าสอบเท่า ใด ระบบฐานข้อ มูลของสานักงานฯ
จะดาเนินการพิมพ์เป็ นรูปแบบบัญชีรบั ใบตอบให้เอง เพื่อความถูกต้องของข้อมูล เมือ่ ส่ งใบตอบวัน
แรกให้นกั เรียนตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นกั เรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรบั ใบตอบ
นัน้ ด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงในช่องประจาวิชานั้น ๆ ในแต่ละวัน (ห้ามใช้ลายเซ็น)
อนึ่ ง ส านักงานแม่ กองธรรมสนามหลวง จะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่ อ ผู ข้ อเข้าสอบ
ที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสานักงานฯ แล้วพิมพ์เป็ นบัญชีรบั ใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติม
ภายหลัง จะไม่รบั พิจารณา
๒๒. บัญชีรบั ใบตอบธรรมศึกษาทุกชัน้ ให้ใช้ใบเดียวกันทัง้ ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บญั ชี
รับใบตอบจากฐานข้อมูลของสานักงานแม่ กองธรรมสนามหลวงเท่านั้น ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยให้
กาหนดว่าห้อ งหนึ่ง ๆ มีผู เ้ ข้าสอบเท่าใด ระบบฐานข้อ มูลของสานักงานฯ จะดาเนิ นการพิมพ์เป็ น
รูปแบบบัญชีรบั ใบตอบ ทัง้ นี้เพือ่ ความถูกต้องของข้อมูล เมือ่ ส่งใบตอบวิชาแรกให้นกั เรียนตรวจสอบ
ชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นกั เรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรบั ใบตอบนัน้ ด้วยตนเองแล้วลงลายมือชื่อ
ด้วยตัวบรรจงในช่องประจาวิชานั้นๆ (ห้ามใช้ลายเซ็น)
อนึ่ ง ส านักงานแม่ กองธรรมสนามหลวง จะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่ อ ผู ข้ อเข้าสอบ
ที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสานักงานฯ แล้วพิมพ์เป็ นบัญชีรบั ใบตอบเท่านั้น หากมีรายชื่อเพิ่มเติม
ภายหลัง จะไม่รบั พิจารณา
๒๓. การเรียงใบตอบของนักเรียน ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลขประจาตัวตามลาดับ
จากจานวนน้อยอยู่ขา้ งบนไปหาจานวนมากและไม่ตอ้ งเย็บปึ ก
๒๔. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ ตรีเข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชาใด
แล้วเสร็จให้ห่อวิชานัน้ ๆ เป็ นวันๆไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไรสอบสนาม
ไหน อาเภอ จังหวัดอะไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ที่ปิดซอง
ด้วย เมือ่ ครบ ๔ วิชาแล้ว ให้รวบรวมนาส่งเจ้าคณะภาค ภายใน ๕ วัน หรือตามคาสัง่ เจ้าคณะภาค
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๒๕. บัญชีรบั ใบตอบ บัญชียอดจานวนผูเ้ ข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผูเ้ ข้าสอบนักธรรมชัน้ ตรี
ให้สานักเรียนคณะจังหวัดรวบรวมบัญชีรบั ใบตอบ บัญชียอดจานวนนักเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คง
สอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผูเ้ ข้าสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่ง
สานักงานเจ้าคณะภาค ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ หรือตามคาสัง่ เจ้าคณะภาค
๒๖. การบรรจุ ใบตอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก, ธรรมศึกษาชั้นโทและชั้นเอกเข้าห่อ
ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานัน้ เป็ นวันๆ และเป็ นชัน้ ๆ ไปทุก
วัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน อาเภอ จังหวัดอะไร
เป็ นสนามสอบทีเ่ ท่าไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย
เมื่อครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะชัน้ เป็ นนักธรรมชัน้ โท ๑ ห่อ นักธรรมชัน้ เอก ๑ ห่อ ธรรม
ศึกษาชัน้ โท ๑ ห่อ และธรรมศึกษา ชัน้ เอก ๑ ห่อ ถ้ามีชนั้ ละหลายห่อให้บอกจานวนด้วยว่ามีก่ีห่อ
เช่นห่อที่ ๑ - ๒ ฯลฯ เมือ่ ประธานสนามสอบปิ ดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิ ดซองใบตอบอีก
เป็ นอันขาด นักธรรมชัน้ โทและธรรมศึกษาชัน้ โท ให้ส่งไปที่ พระธรรมรัตนดิลก ผูอ้ านวยการตรวจ
ใบตอบนัก ธรรมและธรรมศึ ก ษาชัน้ โท คณะ ๑๔ วัด สุ ท ศั นเทพวราราม นัก ธรรมชัน้ เอกและ
ธรรมศึกษาชัน้ เอก ให้สง่ ไปที่ สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายใน ๕ วัน
๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาชัน้ ตรีเข้าห่อ ให้กระทาต่อหน้าคณะกรรมการ เมือ่ สอบวิชา
ใดแล้วเสร็จให้ห่อวิชานัน้ ๆ แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจนว่า วิชาอะไร สอบสนามไหน อาเภอ
จังหวัดอะไร ให้คณะกรรมการลงชื่อรับรองพร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ที่ปิดซองด้วย เมือ่ ครบ ๔
วิชาแล้ว ให้รวบรวมนาส่งเจ้าคณะภาคภายใน ๕ วัน หรือตามคาสัง่ เจ้าคณะภาค
๒๘. บัญชีรบั ใบตอบบัญชีแก้ไขข้อมูลผูเ้ ข้าสอบ พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ให้ห่อรวมเป็ นห่อ
หนึ่งของแต่ละชัน้ ต่างหาก เขียนบอกไว้นอกห่อให้ชดั เจน แล้วรวมในห่อใหญ่ของแต่ละชัน้ แยกเป็ น
ธรรมศึกษาชัน้ ตรี ให้เจ้าคณะภาครับไว้ดาเนินการ นักธรรมชัน้ โท ธรรมศึกษาชัน้ โท นักธรรมชัน้ เอก
และธรรมศึกษาชัน้ เอก ให้แยกส่งไปยังผูร้ บั ผิดชอบดังกล่าวแล้วในข้อ ๒๖
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๒๙. บัญ ชี ยอดจ านวนผู เ้ ข้า สอบนั ก ธรรมและธรรมศึ ก ษาทุก ชั้น ยกเว้นนักธรรมชัน้ ตรี
ให้สานัก เรียนคณะจัง หวัด รวบรวมจ านวนนักเรีย นส่ ง สอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรู ปแบบของ
สนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน ๒ ชุด ส่งสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑ ชุด ส่งสานักงานเจ้าคณะภาค ๑ ชุด
๓๐. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนักธรรมชัน้ ตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับผิดชอบ
กาหนดให้ตรวจได้ตงั้ แต่วนั แรม ๑ คา่ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้ประกาศ
ผลสอบนักธรรมชัน้ ตรี ก่อนกาหนดการส่งบัญชีรายชื่อผูข้ อเข้าสอบบาลีสนามหลวงประจาปี พร้อม
ทัง้ แจ้งเจ้าคณะในเขตปกครองเพือ่ ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง
อนึ่ ง การประกาศผลสอบนั ก ธรรมชั้น ตรี ส านั ก งานเจ้า คณะภาคไม่ ต อ้ งให้เ ลขที่
ประกาศนี ยบัตร ให้พมิ พ์เลขที่ผูส้ อบได้ตามลาดับเท่านั้น สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้
เลขที่ประกาศนี ยบัตรในภายหลัง
๓๑. การส่งผลสอบนักธรรมชัน้ ตรี เมือ่ เจ้าคณะภาคประกาศรายชื่อผูส้ อบได้นกั ธรรมชัน้ ตรี
แล้ว ให้ส่งบัญชีรบั ใบตอบหรือบัญชี ศ.๓ ที่มคี ะแนน บันทึกลงแผ่นซีดีส่วนที่เป็ นกระดาษให้เก็บ
รักษาไว้, บัญชีประกาศผลสอบนักธรรมชัน้ ตรีท่แี ก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๔) บัญชียอด
จานวนนักธรรมชัน้ ตรีๆ ที่ส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวง
แผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ไปทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๓๒. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึ ก ษาชั้น ตรี มอบถวายเจ้า คณะภาค
รับผิดชอบ กาหนดให้ตรวจได้ตงั้ แต่วนั ขึ้น ๑ คา่ เดือน ๑ ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี พร้อมทัง้ แจ้งเจ้าคณะในเขตปกครองเพือ่ ทราบและตรวจสอบความ
ถูกต้อง
อนึ่ ง การประกาศผลสอบธรรมศึ ก ษาชั้น ตรี ส านั กงานเจ้า คณะภาคไม่ ต อ้ งให้เ ลขที่
ประกาศนี ยบัตร ให้พมิ พ์เลขที่ผูส้ อบได้ตามลาดับเท่านั้น สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้
เลขที่ประกาศนี ยบัตรในภายหลัง
๓๓. การส่งผลสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี เมื่อเจ้าคณะภาคประกาศรายชื่อผูส้ อบได้ธรรมศึกษา
ชัน้ ตรีแล้ว ให้ส่งบัญชีรบั ใบตอบ หรือบัญชี ศ.๗ ที่มคี ะแนน บันทึกลงแผ่นซีดีส่วนที่เป็ นกระดาษให้

-๗๕-

เก็บรักษาไว้, บัญชีประกาศผลสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรีท่แี ก้ไขข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (ศ.๘) บัญชี
ยอดจ านวนธรรมศึ ก ษาชัน้ ตรี ท่ีส่ ง สอบ ขาดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก ตามรู ป แบบของ
สนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ไปทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๓๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้ โทและเอก, ธรรมศึกษาชัน้ โทและเอก กาหนดตรวจวันที่
๒๖ - ๒๗ - ๒๘- ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร พุธ แรม ๑ - ๒ -๓ - ๔ - ๕ คา่ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ใบตอบ
นักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ โทมอบถวาย พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทศั นเทพวราราม ผูอ้ านวยการ
ตรวจใบตอบนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ โท เป็ นผูด้ าเนินการ ใบตอบชัน้ เอก สานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะดาเนิ นการตรวจที่วดั สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ ง การประกาศผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในระบบอิน เตอร์เน็ ต และการ
จัดพิมพ์ประกาศนี ยบัตร จะพิจารณาสานักเรียนคณะจังหวัดที่มีขอ้ มูลถูกต้องเรียบร้อยเป็ นเบื้องต้น
ในส่วนสานักเรียนคณะจังหวัดหวัดที่มีขอ้ มูลไม่เรียบร้อย จักประกาศผลสอบเมื่อสานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวงได้รบั ข้อมูลที่ถกู ต้องสมบูรณ์แล้ว
๓๕. รายงานการสอบธรรม ให้ผูเ้ ป็ นประธานสนามสอบแต่ ละแห่งทารายงานผ่านเจ้าคณะ
จังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดสรุปประเด็นในรายงานนัน้ ๆ เสนอผ่านเจ้าคณะภาค ทัง้ นี้ ถ้าเป็ นเรื่องปกติ
ไม่ตอ้ งแจ้งในรายงานเว้นไว้แต่มกี รณีพเิ ศษ
๓๖. การประกาศอนุ โ มทนา ถ้า มีบญั ชีรายนามผู บ้ ริจาคทรัพ ย์อุปถัมภ์ในการสอบธรรม
สนามหลวง สมควรประกาศอนุโมทนาให้เจ้าคณะจังหวัดนัน้ ๆ ประกาศอนุโมทนาโดยตรง

-๗๖-

๓๗. ตามระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ถ้าเจ้าคณะภาคสัง่ การเป็ น
อย่างอื่น ให้ปฏิบตั ไิ ปตามคาสัง่ ของเจ้าคณะภาค
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๗๗-

(ภาคผนวก)
(ก) ข้อมูลบัญชีท่กี อ่ ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
๑. ส่งข้อมูลหลังวันเวลาทีก่ าหนด
๒. ไม่ใช้รูปแบบบัญชีทส่ี านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงปรับปรุงใหม่
๓. ไม่แจ้งคานาหน้า เช่น ชื่อ เขียนเป็ น “กมล” ไม่มคี านาหน้าว่าเป็ น เด็กชาย, เด็กหญิง,
นาย, นาง, นางสาวฯลฯ
๔. คานาหน้าไม่ถกู ต้อง เช่น “เดกชายกมล”, “เด๊กชายกมล”, “ดกชายกมล”,
“นงสาววราภรณ์”, “สมเณรกมล”, “พรกมล”, “พนะกมล” ฯลฯ
๕. คานาหน้ากับอายุไม่สมั พันธ์กนั เช่นเด็กชายกมล แต่อายุ ๑๖เป็ นต้น
๖. ช่องชื่อ มีฉายาติดมาด้วย (เฉพาะนักธรรม) เช่น “พระปัญญา อภิปญฺโญ”,
“พระปัญญา บุญประเสริฐ” ฯลฯ
๗. ช่องชื่อ มีนามสกุลติดมาด้วย เช่น ช่องชื่อ “เด็กชายกมล เพียรมาก”
๘. ไม่แจ้งนามสกุล เช่น ช่องนามสกุลปล่อยว่างไว้ (หากไม่มนี ามสกุล จะต้องเขียน “-”
ทีห่ มายถึง ไม่มนี ามสกุล ห้ามปล่อยว่างไว้)
๙. ไม่แจ้งอายุ, อายุนอ้ ยผิดปกติ, อายุมากผิดปกติ เช่น ช่องอายุปล่อยว่างไว้, อายุ ๓,
อายุ ๐, อายุ ๑๔๐ ฯลฯ
๑๐. ไม่แจ้งฉายา, ฉายามีพยัญชนะหรือสระทีไ่ ม่อยู่ในภาษาบาลี (เฉพาะนักธรรม) ปล่อยช่อง
ฉายาว่างไว้หรือมีพยัญชนะหรือสระทีไ่ ม่มใี นภาษาบาลี เช่น ศิรธิ มฺโม (ภาษาบาลีไม่มี ศ),
โชติธมั โม (มีไม้หนั อากาศ), ปิ ยะธมฺโม (มีสระ อะ) ฯลฯ
๑๑. ไม่แจ้งพรรษา (เฉพาะนักธรรม) ปล่อยช่องพรรษาว่างไว้ (หากไม่มพี รรษา เพราะบวช
หลังเข้าพรรษาให้ใช้ “-” แต่ถา้ บวชก่อนเข้าพรรษาถึงแม้จะยังไม่ออกพรรษาให้ใส่
พรรษา ๑)
๑๒. อายุกบั พรรษาไม่สมั พันธ์กนั (เฉพาะนักธรรม) เช่น พระอายุ ๒๓ ปี พรรษา ๑๒
เป็ นต้น
๑๓. ชื่อสังกัดไม่ถกู ต้องตามระเบียบหนังสือราชการ เช่น พิมพ์ย่อ, พิมพ์ไม่ครบ, พิมพ์เกิน,
พิมพ์ช่อื เดิม ฯลฯ

-๗๘-

๑๔. ไม่แจ้งคานาหน้าขององค์กร/สถาบัน (เฉพาะธรรมศึกษา) เช่น “หนองแขม”, “ขามพิมาย”
(การที่ ไ ม่ แ จ้ง ค าน าหน้า ขององค์ก ร/สถาบัน ท าให้ไ ม่ ช ัด เจนว่ า เป็ น โรงเรี ย น,
มหาวิทยาลัย, วัด, หรือองค์กรอื่นๆ)
๑๕. ข้อมูลประโยคเดิมผูส้ มัครสอบชัน้ โท-เอก แจ้งไม่ถกู ต้องหรือไม่แจ้ง
๑๖. การใช้เครื่องหมายขีด ( - ) ให้ใส่ในช่องนามสกุลของผูส้ มัครทีไ่ ม่มนี ามสกุลเท่านัน้
ห้ามใส่ในช่อง ฉายา, อายุ
๑๗. ไม่แจ้งอาเภอขององค์กร/สถาบัน (เฉพาะธรรมศึกษา) เช่น ใช้บญั ชี ศ.๕ / ศ.๖ / ศ.๘
แบบเก่าที่ไม่มชี ่องอาเภอขององค์กร/สถาบัน หรือมีช่องอาเภอขององค์กร/สถาบันแต่
ปล่อยว่างไว้ (ปัจจุบนั มีองค์กร/สถาบันชื่อซา้ กันจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องใส่ขอ้ มูล
อาเภอขององค์กร/สถาบันให้ชดั เจน เพื่อความถูกต้องในการจัดเรียงข้อมูลและให้เลขที่
ประกาศนียบัตร)
๑๘. ช่องสังกัดวัดมีขอ้ มูลผิด คือมีการใช้คาว่า “วัด” นาหน้าชื่อวัด
(ห้ามมีคาว่า “วัด” นาหน้าชื่อวัดในช่องสังกัดวัด)
๑๙. มีการใช้สร้อยพระอารามหลวงหรือใช้คาว่า “พระอารามหลวง” ต่อท้ายชื่อวัด
เช่น “กลางวรวิหาร”, “กลาง พระอารามหลวง” (ไม่ตอ้ งมีสร้อยพระอารามหลวงต่อท้าย
ชื่อวัด หรือไม่ตอ้ งมีคาว่า “พระอารามหลวง” ต่อท้ายชื่อวัด)
๒๐. สานักสงฆ์, ทีพ่ กั สงฆ์ หรือองค์กรอื่นๆ ไม่ใส่คานาหน้าให้ชดั เจนว่าเป็ น สานักสงฆ์,
ที่พกั สงฆ์ หรือองค์กรอื่นๆ เช่น “ห้วยจะกือ” ถ้าไม่คน้ หาข้อมูลในฐานข้อมูลและจาก
แหล่งอื่นๆ ก็จะไม่ทราบว่าเป็ นวัดหรือเป็ นสานักสงฆ์ (ถ้าเป็ น สานักสงฆ์, ที่พกั สงฆ์,
หรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่วดั ให้เขียนคานาหน้าว่า “สานักสงฆ์”, “ที่พกั สงฆ์” เช่น “สานักสงฆ์
ห้วยจะกือ”, “ทีพ่ กั สงฆ์บา้ นบึง” เป็ นต้น)
๒๑. ไม่แจ้งอาเภอของสังกัดวัด หรือแจ้งแต่ผดิ อาเภอ หรือแจ้งถูกแต่สะกดผิด
ฉะนัน้ ขอความร่วมมือสานักเรียนคณะจังหวัดช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่ อนนาส่ ง สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงหรือ แนะนาให้สานักศาสนศึ กษา-องค์กร-สถาบัน สถานศึกษา ตรวจสอบและแก้ไขให้ถกู ต้องก่อนนาส่งตามลาดับ

-๗๙-

(ข) หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา
สังกัดองค์กร/สถาบัน แต่ละแห่ง ทีอ่ ยู่ในสังกัดวัดและสนามสอบเดียวกัน จัดเรียงข้อมูล
ตามลาดับ ดังนี้
๑. เรียงชื่อตามลาดับพยัญชนะ หากชื่อซา้ กัน ให้เรียงนามสกุลตามลาดับพยัญชนะ
(แม่ชี ควรเรียงลาดับไว้ก่อนบุคคลอื่นๆ)
๒. หากมีช่อื และนามสกุลซา้ กัน ให้เรียงอายุจากมากไปหาน้อย
เฉพาะสังกัดองค์กร/สถาบัน ที่เป็ นสถานศึกษาที่มกี ารจัดส่ง /จัดสอบเป็ นกิจกรรมหนึ่ง
ของสถานศึกษานัน้ ๆ การเรียงลาดับข้างต้นนัน้ ให้อยู่ในแต่ละชัน้ เรียนและห้องเรียน ถ้ามีบุคคลอื่น เช่น
ผูอ้ านวยการ,ผูบ้ ริหาร, ครู , ผูป้ กครอง ฯลฯเข้าสอบร่วมในชัน้ และห้องเรียนเดียวกับนักเรียน/
นักศึกษา ให้จดั เรียงลาดับไว้ก่อนนักเรียนเว้นแต่ไม่ได้สอบร่วม ให้จดั ลาดับเรียงไว้ต่างหาก
เฉพาะเรือ นจ า/ทัณ ฑสถานฯลฯการจัดเรียงตามล าดับข้างต้น นัน้ ควรจัด เรียงตาม
ประเภท-เขต-แดน
หมายเหตุ สอบถามวิธเี รียงข้อมูลได้ท่ี
พระครูปริยตั ิเมธาวัฒน์ โทร. ๐๘-๙๑๐๙-๔๘๐๑
ร่างประกาศสนามหลวงแผนกธรรมสานักเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๘
นาถวายท่านผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ านักงานแม่กองธรรม เพือ่ โปรดพิจารณาแก้ไข ดังนี้
๑. พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี
๒. พระเทพเจติยาจารย์
๓. พระราชวรมุนี
๔. พระราชสารสุธี
๕. พระสุธรี ตั นาภรณ์
๖. พระครูปริยตั ิเมธาวัฒน์
๗. พระกฤษณะ ชุตกิ ณฺโห

-๘๐-

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง
รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลข
ในการจัดทาทะเบียนประกาศนี ยบัตร

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง
รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลข
ในการจัดทาทะเบียนประกาศนี ยบัตร
เพือ่ ให้การจัดทา รวบรวมสถิติ ข้อมูล ทะเบียนและวัดผล เป็ นระบบสากล สามารถค้นหา
และทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนามหลวงแผนกธรรม จึงประกาศใช้รหัสพยัญชนะย่อ
และรหัสเลขในการจัดทาทะเบียนประกาศนียบัตรของนักเรียนผูส้ อบได้ในสนามหลวงแผนกธรรม
ดังนี้
๑. รหัสพยัญชนะของทุกจังหวัด ให้ถอื ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙ และคาอธิบาย
ตัวอย่าง
พยัญชนะย่อ
กท
หมายถึง กรุงเทพมหานคร
พยัญชนะย่อ
อย
หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็ นต้น
๒. รหัสตัวเลขทีอ่ ยู่ในตาแหน่งต่อจากพยัญชนะย่อ มีรหัสเลข ๔ ตัว คือ
๒.๑ ตัวเลขแรก (หลักพัน) มีเลข ๑ - ๖
มีค่าแทนความหมายว่า
หมายเลข ๑ สานักเรียนส่วนกลาง
หมายเลข ๒ หนกลาง
หมายเลข ๓ หนเหนือ
หมายเลข ๔ หนตะวันออก

-๘๑-

หมายเลข ๕ หนใต้
หมายเลข ๖ คณะธรรมยุต
๒.๒ ตัวเลขทีส่ อง (หลักร้อย) มีเลข ๑ - ๖
มีค่าแทนความหมายว่า
หมายเลข ๑ นักธรรมชัน้ ตรี
หมายเลข ๒ นักธรรมชัน้ โท
หมายเลข ๓ นักธรรมชัน้ เอก
หมายเลข ๔ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
หมายเลข ๕ ธรรมศึกษาชัน้ โท
หมายเลข ๖ ธรรมศึกษาชัน้ เอก
๒.๓ ตัวเลขสองตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย)
หมายถึง ตัวเลขสองตัวสุดท้ายของปี พทุ ธศักราชทีน่ กั เรียนสอบได้ เช่น
- - ๔๓ / - - - หมายถึง ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๓
- - ๔๔ / - - - หมายถึง ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๔
เป็ นต้น
๒.๔ หลังตัวเลขทัง้ ๔ หลัก มีเครื่องหมายทับ ( / ) คัน่ ไว้ และจะตามด้วย
ตัวเลขอีก ๔ หลัก ซึ่งหมายถึงลาดับเลขที่ของนักเรียนผูส้ อบได้ในจังหวัด หน ประโยคนักธรรมหรือ
ธรรมศึกษาชัน้ ต่าง ๆ และปี พทุ ธศักราชซึง่ อยู่หน้าตัวเลขทัง้ ๔ นัน้
ตัวอย่าง
ที่ กท ๑๑๔๓ / ๐๐๐๑ หมายถึง
กรุงเทพมหานคร สานักเรียนในส่วนกลาง นักธรรมชัน้ ตรี
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๑
ที่ อย ๒๒๔๔ / ๐๐๑๐ หมายถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดหนกลาง นักธรรมชัน้ โท
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๔ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐

-๘๒-

ที่ ชม ๓๓๔๕ / ๐๑๐๐ หมายถึง
จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดหนเหนือ นักธรรมชัน้ เอก
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๕ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐๐
ที่ ขก ๔๔๔๓ / ๑๐๐๐ หมายถึง
จังหวัดขอนแก่น สังกัดหนตะวันออก ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐๐๐
ที่ รน ๕๕๔๔ / ๑๑๑๑ หมายถึง
จังหวัดระนอง สังกัดหนใต้ ธรรมศึกษาชัน้ โท
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๔ สอบได้หมายเลขที่ ๑๑๑๑
ที่ ลบ ๖๑๔๓ / ๐๐๐๙ หมายถึง
จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะธรรมยุต นักธรรมชัน้ ตรี
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๐๐๐๙
ที่ ลย ๖๖๔๕ / ๑๑๑๒ หมายถึง
จังหวัดเลย สังกัดคณะธรรมยุต ธรรมศึกษาชัน้ เอก
ปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๕ สอบได้หมายเลขที่ ๑๑๑๒
๓. เลขทะเบียนของประกาศนียบัตรที่สนามหลวงแผนกธรรมได้ออกมาก่อนปี พทุ ธศักราช
๒๕๔๓ ให้ใช้โดยอ้างหมายเลขตามเดิม
ประกาศนี้ ปฏิบตั ติ งั้ แต่ปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระธรรมกวี
(พระธรรมกวี)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๘๓-

หลักเกณฑ์การเรียงลาดับ
ข้อมูลการสอบธรรมสนามหลวง
ส่วนภูมิภาค
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

หลักเกณฑ์การเรียงลาดับ
ข้อมูลการสอบธรรมสนามหลวง
ส่วนภูมิภาค
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
การเรียงลาดับข้อมูลขอเข้าสอบในแต่ละจังหวัด
๑. อาเภอ
เรียงอาเภอเมืองขึ้นก่อน แต่ละอาเภอให้อยู่ใน
กลุม่ เดียวกันอย่าสลับอาเภอไขว้กนั
๒. วัดและพระอารามหลวง
ในช่องสังกัดวัด ไม่ตอ้ งพิมพ์ “วัด” หน้าชื่อวัด ส่วนในช่องสังกัด
สถานศึกษาให้คงไว้ แต่ให้ตดั คาลงท้ายพระอารามหลวงออก (เช่น
ราชวรมหาวิหาร, วรมหาวิหาร, ราชวรวิหาร, วรวิหาร)
๓. ที่พกั สงฆ์
ให้ข้นึ สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง
๔. ชื่อวัดและสถานศึกษา
ให้ลงชื่อเต็มไม่ตอ้ งย่อ ฯ
๕. พระภิกษุสามเณร
ในแต่ละวัดให้เรียงตามพรรษาและอายุจากมากไปหาน้อย
๖. ผูส้ อบธรรมศึกษา
ในแต่ละสถานศึกษา ๑ ห้องเรียน ๑ วัด ให้เรียง อายุจากมากไปหา
น้อย

-๘๕-

๗. อักษรย่อ ยศหรือตาแหน่ งต่างๆ
ให้พมิ พ์คาเต็ม หรือบันทึกคาเต็มไว้ในช่องหมายเหตุ
สุดท้าย ให้ตรวจสอบคานาหน้าชื่อให้ถูกต้องและสอดคล้องกับอายุ เช่น พระภิกษุ อายุ
ต้อง ๒๐ ปี ข้นึ ไป, เด็กชายหรือเด็กหญิง อายุตอ้ งตา่ กว่า ๑๕ ปี , นายหรือนางสาว อายุตอ้ ง ๑๕ ปี ข้นึ
ไป ฯลฯ
*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๘๖-

ขัน้ ตอนความพร้อมของข้อมูล
เพื่อ
ใช้ในการจัดพิมพ์ประกาศนี ยบัตร

ขัน้ ตอนความพร้อมของข้อมูล
เพือ่
ใช้ในการจัดพิมพ์ประกาศนี ยบัตร
๑. ชื่อ

๒. ฉายา
๓. นามสกุล
๔. อายุ
๕. พรรษา
๖. วัด

๗. อาเภอ

มีคานาหน้านามถูกต้องหรือไม่
(พระครู, พระสมุห,์ เจ้าอธิการ, พระอธิการ, พระ, สามเณร, นาย,
นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ฯ ล ฯ)
ฉายาพระมีครบหรือไม่ ฉายาของสามเณรลบออก
มีครบหรือไม่
มีครบหรือไม่ พิสูจน์ความผิดเพี้ยน
(พระอายุตา่ กว่าเกณฑ์, พรรษาเกินจริง)
พรรษาพระมีครบหรือไม่ พรรษาของสามเณรลบออก
มีครบหรือไม่ และตัดสร้อยหลังชื่อวัดหลวงออก
(...วรวิหาร ฯ ล ฯ) ทีพ่ กั สงฆ์ (หากมี) ให้ตดิ ต่อ สอบถาม และขึ้น
สังกัดวัดทีแ่ น่นอน
มีครบหรือไม่

หากผูส้ อบได้ท่านใดมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้ เมือ่ ได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนแล้ว จึงจะออกประกาศนียบัตรให้
*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๘๗-

รหัสพยัญชนะย่อของทุกจังหวัด

รหัสพยัญชนะย่อของทุกจังหวัด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
พร้อมภาคผนวก ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙ และคาอธิบาย

คาเต็ม

คาย่อ

คาเต็ม

คาย่อ

คาเต็ม

คาย่อ

กระบี่

กบ เชียงใหม่

ชม บุรีรมั ย์

กรุงเทพมหานคร

กท ตรัง

ตง

ปทุมธานี

ปท

กาญจนบุรี

กจ

ตราด

ตร

ประจวบคีรีขนั ธ์

ปข

กาฬสินธุ ์

กส

ตาก

ตก ปราจีนบุรี

ปจ

กาแพงเพชร

กพ นครนายก

นย ปัตตานี

ปน

ขอนแก่น

ขก

นครปฐม

นฐ พะเยา

พย

จันทบุรี

จบ

นครพนม

นพ พระนครศรีอยุธยา

อย

ฉะเชิงเทรา

ฉช นครราชสีมา

นม พังงา

พง

ชลบุรี

ชบ นครศรีธรรมราช

นศ พัทลุง

พท

ชัยนาท

ชน นครสวรรค์

นว

พิจติ ร

พจ

ชัยภูมิ

ชย

ชุมพร

ชพ นราธิวาส

นนทบุรี

-๙๑-

บร

นบ พิษณุโลก

พล

นธ เพชรบุรี

พบ

คาเต็ม

คาย่อ

เชียงราย

ชร

แพร่

คาเต็ม
น่าน

คาย่อ

คาเต็ม

คาย่อ

นน เพชรบูรณ์

พช

พร ลาพูน

ลพ สุโขทัย

สท

ภูเก็ต

ภก เลย

ลย

มหาสารคาม

มค ศรีสะเกษ

ศก สุราษฎร์ธานี

สฎ

มุกดาหาร

มห สกลนคร

สน สุรนิ ทร์

สร

แม่ฮ่องสอน

มส

สงขลา

สข

ยโสธร

ยส

สตูล

สต หนองบัวลาภู

นภ

ยะลา

ยล

สมุทรปราการ

สป อ่างทอง

อท

ร้อยเอ็ด

รอ

สมุทรสงคราม

สส

ระนอง

รน

สมุทรสาคร

สค อุดรธานี

อด

ระยอง

รย

สระแก้ว

สก

อุตรดิตถ์

อต

ราชบุรี

รบ

สระบุรี

สบ อุทยั ธานี

อน

ลพบุรี

ลบ สิงห์บุรี

สห อุบลราชธานี

อบ

ลาปาง

ลป บึงกาฬ

บก

สุพรรณบุรี

หนองคาย

อานาจเจริญ

สพ

นค

อจ

*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๙๒-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง
แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุง
ปัญหาและเฉลยข้อสอบนักธรรมและธรรมศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๘

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๕๙/๒๕๕๘
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาธรรม
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา วิชาธรรม นาเสนอคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาและปรับปรุงข้อสอบธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป มีรายนามดังนี้
๑. พระราชวิสุทธิดลิ ก
วัดสามพระยา
หัวหน้าคณะทางาน
๒. พระพิพฒั นโกศล
วัดเศวตฉัตร
คณะทาาน
๓. พระราชวัชราภรณ์
วัดชูจติ ธรรมาราม
คณะทางาน
๔. พระอมรโมลี
วัดปทุมวนาราม
คณะทางาน
๕. พระศรีมนุ ีวงศ์
วัดธาตุทอง
คณะทางาน
๖. พระกิตติสารมุนี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
คณะทางาน
๗. พระครูโสภณเมธาวัฒน์
วัดนรนาถสุนทริการาม คณะทางานและเลขานุการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๙๕-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๐/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาพุทธประวัติ
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบ
ธรรมสนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ได้มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะทางานยกร่ างข้อ สอบธรรมศึ กษา วิชาพุทธประวัติ นาเสนอ
คณะอนุ กรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป มี
รายนามดังนี้
๑. พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
หัวหน้าคณะทางาน
๒. พระสุธรี ตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
คณะทางาน
๓. พระศรีภทั ทิยบดี
วัดชนะสงคราม
คณะทางาน
๔. พระกิตติญาณเมธี
วัดกลาง
คณะทางาน
๕. พระอุดมธีรคุณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คณะทางาน
๖. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ ฐิติญาโณ วัดไทรใหญ่
คณะทางาน
๗. พระมหาสิริชยั สุขญาโณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คณะทางานและเลขานุการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๙๖-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๑/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา
วิชาวินัย
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึ กษา วิชาวินัย นาเสนอคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาและปรับปรุงข้อสอบธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป มีรายนามดังนี้
๑. พระราชปัญญาภรณ์
วัดนางชี
หัวหน้าคณะทางาน
๒. พระราชปริยตั โิ มลี
วัดโมลีโลกยาราม
คณะทางาน
๓. พระสุธธี รรมานุวตั ร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม คณะทางาน
๔. พระศรีวสิ ุทธาภรณ์
วัดบรมนิวาส
คณะทางาน
๕. พระวิบูลธรรมภาณ
วัดสัมมาชัญญาวาส
คณะทางาน
๖. พระมหาสมพร จิตตฺ โสภโณ วัดอาษาสงคราม
คณะทางาน
๗. พระวิสุทธิธรี พงศ์
วัดนางชี
คณะทางานและเลขานุการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๙๗-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๒/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา
ต่างประเทศ
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะทางานยกร่างข้อสอบธรรมศึกษา ต่างประเทศ นาเสนอคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาและปรับปรุงข้อสอบธรรมศึกษาของสนามหลวงแผนกธรรมต่อไป มีรายนามดังนี้
๑. พระราชดิลก
วัดอาวุธวิกสิตาราม
หัวหน้าคณะทางาน
๒. พระราชวรมุนี
วัดสังเวชวิศยาราม
คณะทางาน
๓. พระบวรรังษี
วัดระฆังโฆสิตาราม
คณะทางาน
๔. พระปัญญารัตนากร
วัดสังข์กระจาย
คณะทางาน
๕. พระสรภาณโกศล
วัดไตรมิตรวิทยาราม
คณะทางาน
๖. พระมหาปรีชา ปภงฺกโร
วัดพระพิเรนทร์
คณะทางาน
๗. พระกวีวรญาณ
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
คณะทางานและเลขานุการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๙๘-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๓/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบ
ธรรมศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อสอบธรรมศึกษา นาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิขอ้ สอบธรรมศึกษาต่อไป มีรายนามดังนี้
๑. พระธรรมรัตนดิลก
วัดสุทศั นเทพวราราม
ประธานอนุ กรรมการ
๒. พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร
รองประธานอนุกรรมการ
๓. พระราชวิจติ รปฏิภาณ วัดสุทศั นเทพวราราม
อนุกรรมการ
๔. พระราชปัญญาภรณ์ วัดนางชี
อนุกรรมการ
๕. พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
อนุกรรมการ
๖. พระราชวิสุทธิดลิ ก
วัดสามพระยา
อนุกรรมการ
๗. พระราชวัชราภรณ์
วัดชูจติ ธรรมาราม
อนุกรรมการ
๘. พระวิสุทธิธรี พงศ์
วัดนางชี
อนุกรรมการ
๙. พระอมรโมลี
วัดปทุมวนาราม
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. พระสุธรี ตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
อนุกรรมการและเลขานุการ

-๙๙-

๑๑. พระครูโสภณเมธาวัฒน์ วัดนรนาถสุนทริการาม

อนุกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๑๐๐-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๔/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาและจัดทาข้อสอบนักธรรม
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการพิจารณาและจัดทาข้อสอบ นักธรรม มีหน้าที่กลัน่ กรอง
ปรับปรุง และออกข้อสอบนักธรรม เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิขอ้ สอบนักธรรม มี
รายนามดังนี้
๑. พระพรหมเมธาจารย์
วัดบุรณศิรมิ าตยาราม
ประธานอนุ กรรมการ
๒. พระเทพมุนี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. พระเทพมหาเจติยาจารย์
วัดพระปฐมเจดีย ์
อนุกรรมการ
๔. พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร
อนุกรรมการ
๕. พระเทพโมลี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
อนุกรรมการ
๖. พระราชเวที
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม อนุกรรมการ
๗. พระราชมุนี
วัดบวรนิเวศวิหาร
อนุกรรมการ
๘. พระราชธรรมาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
อนุกรรมการ
๙. พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร วัดบวรนิเวศวิหาร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๑๐๑-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๕/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานพิจารณาและอนุ มตั สิ อบนักธรรม
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ขิ อ้ สอบนักธรรม มีรายนามดังนี้
๑. สมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศวิหาร
แม่กองธรรมสนามหลวง
๒. พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง
๓. พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๔. พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๕. พระราชมุนี
วัดบวรนิเวศวิหาร
ผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
๖. พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร วัดบวรนิเวศวิหาร
เลขานุการคณะกรรมการฯ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๑๐๒-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๖๖/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิขอ้ สอบธรรมศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘
สนามหลวงแผนกธรรม โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กาหนดให้มกี ารสอบธรรม
สนามหลวง ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทาข้อสอบเป็ นไปด้วยความเรีย บร้อยและได้
มาตรฐาน จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ขิ อ้ สอบธรรมศึกษา มีรายนามดังนี้
๑. สมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศวิหาร
แม่กองธรรมสนามหลวง
๒. พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง
๓. พระธรรมรัตนดิลก
วัดสุทศั นเทพวราราม
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
๔. พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. พระเทพเจติยาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๖. พระสุธรี ตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
ผูช้ ่วยเลขานุ การแม่กองธรรมสนามหลวง
๗. พระครูโสภณเมธาวัฒน์ วัดนรนาถสุนทริการาม
เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป จนกว่าจะเสร็จการ
สัง่ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๑๐๓-

ปัญหาและเฉลยข้อสอบนักธรรม
นักธรรมชัน้ ตรี - โท - เอก
ของ สนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘

กระทูธ้ รรม นักธรรมชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันพุธ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดสุข.
ขุ. ธ. ๒๕/๔๑. ขุ. อิต.ิ ๒๕/๒๓๘. องฺ. ทสก. ๒๔/๘๐
-------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผลอ้างสุภาษิ ตอืน่ มาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีรท์ ่มี า
แห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย สุภาษิตทีอ่ า้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ตดิ ต่อสมเรื่องกับกระทูต้ งั้
ชัน้ นี้กาหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง้ แต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
--------------------

ให้เวลา ๓ ชัว่ โมง

-๑๐๗-

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
๑. บุพพการี และ กตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลเช่นไร ?
เฉลย บุพพการี หมายถึงบุคคลผูท้ าอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลผูร้ ู ้
อุปการะที่ท่านทาแล้ว และ ตอบแทน ฯ
๒. พระธรรม คืออะไร ? มีคุณต่อผูป้ ฏิบตั อิ ย่างไร ?
เฉลย พระธรรม คือคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ฯ มีคุณ คือย่อมรักษาผูป้ ฏิบตั ิไม่ให้ตกไปในทีช่ วั ่ ฯ
๓. บุญกิริยาวัตถุ คืออะไร ? โดยย่อมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?
เฉลย คือสิง่ เป็ นทีต่ งั้ แห่งการบาเพ็ญบุญ ฯ มี ๓ ฯ คือ
๑. ทานมัย บุญสาเร็จด้วยการบริจาคทาน
๒. สีลมัย บุญสาเร็จด้วยการรักษาศีล
๓. ภาวนามัย บุญสาเร็จด้วยการเจริญภาวนา ฯ
๔. ธรรมดุจล้อรถนาไปสูค่ วามเจริญ เรียกว่าอะไร ? จงบอกมาสัก ๒ ข้อ
เฉลย เรียกว่า จักร ฯ ได้แก่
๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร
๒. สัปปุรสิ ูปสั สยะ คบสัตบุรุษ
๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตัง้ ตนไว้ชอบ
๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็ นผูไ้ ด้ทาความดีไว้ในปางก่อน ฯ (เลือกตอบเพียง ๒ ข้อ)

-๑๐๘-

๕. บุคคลผูร้ กั ษาความยุตธิ รรมไว้ได้ ควรเว้นจากธรรมอะไร ? ธรรมนั้นมีอะไรบ้าง ?
เฉลย ควรเว้นจากอคติ ๔ ฯ มี
๑. ความลาเอียงเพราะรักใคร่กนั เรียกว่า ฉันทาคติ
๒. ความลาเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียกว่า โทสาคติ
๓. ความลาเอียงเพราะเขลา เรียกว่า โมหาคติ
๔. ความลาเอียงเพราะกลัว เรียกว่า ภยาคติ ฯ
๖. กรรมอันเป็ นบาปหนักที่สุด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิ พพาน คือกรรมอะไร ? จงยกตัวอย่างสัก ๓ ข้อ
เฉลย คืออนันตริยกรรม ฯ มี
๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา
๒. ปิ ตฆุ าต ฆ่าบิดา
๓. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
๔. โลหิตปุ บาท ทาร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้หอ้ ขึ้นไป
๕. สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน ฯ
(เลือกตอบเพียง ๓ ข้อ)
๗. อานิ สงส์แห่งการฟังธรรม มีอะไรบ้าง ?
เฉลย มี
๑. ผูฟ้ งั ธรรมย่อมได้ฟงั สิง่ ทีย่ งั ไม่เคยฟัง
๒. สิง่ ใดได้เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิง่ นัน้ ชัด
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔. ทาความเห็นให้ถกู ต้องได้
๕. จิตของผูฟ้ งั ย่อมผ่องใส ฯ

-๑๐๙-

คิหปิ ฏิบตั ิ
๘. ธรรม ๔ ประการ ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขในปัจจุ บนั เรียกว่าอะไร ? มี
อะไรบ้าง ?
เฉลย เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ ฯ มี
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมันในการประกอบกิ
่
จอันควร
๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ทัง้ ทรัพย์และการงานของตน ไม่ให้
เสือ่ มไป
๓. กัลยาณมิตตตา ความมีเพือ่ นเป็ นคนดี ไม่คบคนชัว่
๔. สมชีวติ า ความเลี้ยงชีวติ ตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ทห่ี าได้ ฯ
๙. มิตรมีหลายจาพวก อยากทราบว่ามิตรแท้ ๔ จาพวกมีอะไรบ้าง ?
เฉลย มี
๑. มิตรมีอปุ การะ
๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
๓. มิตรแนะประโยชน์
๔. มิตรมีความรักใคร่ ฯ
๑๐. บุตรธิดาพึงปฏิบตั ติ ่อมารดาบิดาอย่างไร ?
เฉลย พึงปฏิบตั อิ ย่างนี้
๑. ท่านได้เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
๒. ทากิจของท่าน
๓. ดารงวงศ์สกุล
๔. ประพฤติตนให้เป็ นคนควรรับทรัพย์มรดก
๕. เมือ่ ท่านล่วงลับไปแล้ว ทาบุญอุทศิ ให้ท่าน ฯ

*********

-๑๑๐-

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. พุทธประวัติ คืออะไร ? มีความสาคัญอย่างไรจึงต้องเรียนรู ้ ?
เฉลย คือเรื่องทีพ่ รรณนาความเป็ นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ มีความสาคัญ
ในการศึกษาและปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนา เพราะแสดงพระพุทธจริยาให้ปรากฏ ฯ
๒. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภถึงอะไร จึงเสด็จออกบรรพชา ? และทรงบรรพชาได้ก่ปี ี จงึ ตรัสรู ้ ?
เฉลย ทรงปรารภถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะฯ ทรงบรรพชาได้ ๖ ปี ฯ
๓. ผูป้ ระกาศตนเป็ นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ ๒ เป็ นครัง้ แรก คือใคร ? ได้พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ?
เฉลย คือตปุสสะ และภัลลิกะ ฯ ทีใ่ ต้ตน้ ราชายตนะ ฯ
๔. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู ้ ปรินิพพานที่ใต้ตน้ ไม้อะไร ?
เฉลย ประสูติและปรินิพพาน ใต้ตน้ สาละ ฯ ตรัสรู ้ ใต้ตน้ โพธิ์ (อัสสัตถพฤกษ์) ฯ
๕. ปัญจวัคคีย ์ ได้แก่ใครบ้าง ? ท่านเหล่านั้นอุปสมบทด้วยวิธีอะไร ?
เฉลย ได้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และ
พระอัสสชิ ฯ ด้วยวิธเี อหิภกิ ขุอปุ สัมปทา ฯ
๖. อนุ ปพุ พีกถา ๕ ว่าด้วยเรื่องอะไร ? ทรงแสดงครัง้ แรกแก่ใคร ?
เฉลย ว่าด้วยทาน ศีล สวรรค์ โทษแห่งกาม และอานิสงส์แห่งการออกจากกาม ฯ
แก่ยสกุลบุตร ฯ

-๑๑๑-

๗. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชื่อว่าอะไร ? ตัง้ อยู่ในเมืองอะไร ?
เฉลย ชื่อว่า มกุฏพันธนเจดีย ์ ฯ เมืองกุสนิ ารา ฯ
๘. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์กอ่ นตรัสรู ้ และก่อนปรินิพพาน ?
เฉลย ก่อนตรัสรู ้ คือนางสุชาดา ก่อนปรินิพพาน คือนายจุนทะ ฯ
ศาสนพิธี
๙. การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะ คืออะไร ?
เฉลย คือการประกาศตนของผูแ้ สดงว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจาชีวติ ของตน ฯ
๑๐. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กาหนดไว้กว่ี นั ? มีวนั อะไรบ้าง ?
เฉลย ๔ วัน ฯ มีวนั วิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา ฯ

*********

-๑๑๒-

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. พระวินัย คืออะไร ? ภิกษุรกั ษาพระวินัยแล้ว ย่อมได้อานิ สงส์อะไร ?
เฉลย คือพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร ฯ ได้อานิสงส์ คือไม่ตอ้ งเดือดร้อนใจ ได้รบั
ความแช่มชื่นว่า ได้ประพฤติดงี าม จะเข้าหมูภ่ กิ ษุผูม้ ศี ีลก็องอาจไม่สะทกสะท้าน ฯ
๒. ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกว่าอะไร ? มีกอ่ี ย่าง ? อะไรบ้าง ?
เฉลย เรียกว่า นิสสัย ฯ มี ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. เทีย่ วบิณฑบาต
๒. นุ่งห่มผ้าบังสุกลุ
๓. อยู่โคนต้นไม้
๔. ฉันยาดองด้วยนา้ มูตรเน่า ฯ
๓. สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์มีเท่าไร ? สิกขาบทว่าด้วยปาราชิกมีอะไรบ้าง ?
เฉลย มี ๒๒๗ สิกขาบท ฯ มี
๑. เสพเมถุน
๒. ภิกษุถอื เอาของทีเ่ จ้าของเขาไม่ได้ให้ ได้ราคา ๕ มาสก
๓. ภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตาย
๔. ภิกษุอวดอุตตริมนุ สสธรรม (คือธรรมอันยิง่ ของมนุ ษย์) ทีไ่ ม่มใี นตน ฯ

-๑๑๓-

๔. ในอทินนาทานสิกขาบท กาหนดราคาทรัพย์ เป็ นวัตถุแห่งอาบัตไิ ว้อย่างไรบ้าง ?
เฉลย ทรัพย์มรี าคาตัง้ แต่ ๕ มาสก ขึ้นไป เป็ นวัตถุแห่งอาบัติปาราชิก
ทรัพย์มรี าคาตา่ กว่า ๕ มาสก แต่สูงกว่า ๑ มาสก เป็ นวัตถุแห่งอาบัติถลุ ลัจจัย
ทรัพย์มรี าคาตัง้ แต่ ๑ มาสก ลงไป เป็ นวัตถุแห่งอาบัติทกุ กฏ ฯ
๕. ภิกษุ โจทภิกษุ อน่ื ด้วยอาบัติปาราชิกอย่างไร ภิกษุ ผูโ้ จทจึงต้องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส ?
เฉลย ภิกษุโกรธเคือง แกล้งโจทภิกษุอ่นื ด้วยอาบัตปิ าราชิกไม่มมี ลู และภิกษุโกรธเคือง
แกล้งหาเลสโจทภิกษุอ่นื ด้วยอาบัติปาราชิก ฯ
๖. ภิกษุ ประพฤติอย่างไร ชื่อว่าประทุษร้ายตระกูล ?
เฉลย ประจบคฤหัสถ์ ฯ
๗. พระพุทธองค์ทรงอนุ ญาตให้ภกิ ษุขอจีวรต่อคฤหัสถ์ผูไ้ ม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ปวารณา ได้ในสมัย
ใดบ้าง ?
เฉลย ในสมัยทีภ่ กิ ษุมจี วี รอันโจรลักไป หรือมีจวี รอันฉิบหายเสีย ฯ
๘. ภิกษุ นาเก้าอี้ของสงฆ์ไปใช้ในที่แจ้ง เมื่อหลีกไปจากที่น้นั พึงปฏิบตั อิ ย่างไร ? ถ้าไม่
ปฏิบตั ิ อย่างนั้น ต้องอาบัตอิ ะไร ?
เฉลย พึงเก็บเอง หรือใช้ให้ผูอ้ ่นื เก็บ หรือมอบหมายแก่ผูอ้ ่นื ฯ ต้องอาบัติปาจิตตีย ์ ฯ
๙. ในการรับบิณฑบาต ภิกษุพงึ ปฏิบตั อิ ย่างไรจึงถูกต้องตามเสขิยวัตร ? จงตอบมาเพียง ๒ ข้อ
เฉลย รับโดยเคารพ แลดูแต่ในบาตร รับแกงพอสมควรแก่ขา้ วสุก รับแต่พอเสมอขอบ
ปากบาตร ฯ (เลือกตอบเพียง ๒ ข้อ)
๑๐. การเถียงกันด้วยเรื่องอะไรจึงจัดเป็ นวิวาทาธิกรณ์ ?
เฉลย การเถียงกันว่า สิง่ นัน้ เป็ นธรรมเป็ นวินยั สิง่ นี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วนิ ยั ฯ

*********

-๑๑๔-

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม นักธรรมชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ท่ี ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
อวณฺณญฺจ อกิตฺติญฺจ
วณฺณํ กิตฺตึ ปสํสญฺจ

ทุสฺสีโล ลภเต นโร
สทา ลภติ สีลวา.

คนผูท้ ุศีล ย่อมได้รบั ความติเตียน และความเสียชื่อเสียง ส่วนผูม้ ศี ีล ย่อมได้รบั ชื่อเสียง
และความยกย่องสรรเสริญทุกเมือ่ .
(สีลวตฺเถร) ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๗.
------------------แต่งอธิบายเป็ นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่นอ้ ยกว่า ๒ ข้อ และบอก
ชื่อคัมภีรท์ ม่ี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซา้ ข้อกัน แต่จะซา้ คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ มสุภาษิตที่อา้ งมา
นัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทูต้ งั้ .
ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
------------------ให้เวลา ๓ ชัว่ โมง

-๑๑๕-

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. สมถกรรมฐาน และวิปสั สนากรรมฐาน มุ่งผลแห่งการปฏิบตั อิ ย่างไร ?
เฉลย สมถกรรมฐานมุง่ ผลคือความสงบใจ ส่วนวิปสั สนากรรมฐานมุ่งผลคือความเรือง
ปัญญา ฯ
๒. ปาพจน์ ๒ คือธรรมและวินัย นั้นทราบแล้ว อยากทราบว่าความปฏิบตั อิ ย่างไรจัดเป็ นธรรม
ความปฏิบตั อิ ย่างไรจัดเป็ นวินัย ?
เฉลย ความปฏิบตั ิเป็ นทางนาความประพฤติและอัธยาศัยให้ประณี ตขึ้น จัดเป็ นธรรม
ความปฏิบตั ิเนื่ อ งด้ว ยระเบียบอันทรงตัง้ ไว้ดว้ ยพุทธอาณา เป็ นสิกขาบทหรือ
อภิสมาจาร เป็ นทางนาความประพฤติให้สมา่ เสมอกัน หรือเป็ นเครื่องบริหารคณะ
จัดเป็ นวินยั ฯ
๓. โลกัตถจริยา ที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติเป็ นประโยชน์แก่โลกนั้น มีอธิบายอย่างไร ?
เฉลย มีอธิบายว่า ทรงประพฤติเป็ นประโยชน์แก่มหาชนที่นบั ว่าสัตวโลกทัว่ ไป เช่น ทรงแผ่
พระญาณตรวจดูสตั วโลกทุกเช้าคา่ ผูใ้ ดปรากฏในข่ายพระญาณ เสด็จไปโปรดผูน้ นั้
สรุปคือ ทรงสงเคราะห์คนทัง้ หลายโดยฐานเป็ นเพือ่ นมนุ ษย์ดว้ ยกัน ฯ

-๑๑๖-

๔. วิเวก ๓ คืออะไรบ้าง ? จงอธิบายแต่ละอย่างพอเข้าใจ
เฉลย คือกายวิเวก สงัดกาย ได้แก่อยู่ในที่สงัด จิตตวิเวก สงัดจิต ได้แก่ทาจิตให้สงบ
ด้วยสมถภาวนา อุปธิวเิ วก สงัดกิเลส ได้แก่ทาใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยวิปสั สนา
ภาวนา ฯ
๕. ในสังขาร ๓ อะไรชื่อว่ากายสังขารและวจีสงั ขาร ? เพราะเหตุไรจึงได้ช่ืออย่างนั้น ?
เฉลย ลมอัสสาสะปัสสาสะ ได้ช่อื ว่ากายสังขาร เพราะปรนปรือกายให้เป็ นอยู่ วิตก กับ
วิจาร ได้ช่อื ว่าวจีสงั ขาร เพราะตริแล้วตรองแล้วจึงพูด ไม่เช่นนัน้ วาจานัน้ จักไม่เป็ น
ภาษา ฯ
๖. อปัสเสนธรรมข้อว่า “พิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่ ง” ของอย่างหนึ่ งนั้น คืออะไร ?
เฉลย คืออกุศลวิตกอันสัมปยุตด้วยกาม พยาบาท วิหงิ สา ฯ
๗. อุปาทาน คืออะไร ? การถือเราถือเขาด้วยอานาจมานะ จนเป็ นเหตุถอื พวก จัดเป็ น
อุปาทานอะไร ในอุปาทาน ๔ ?
เฉลย คือการถือมันข้
่ างเลว ได้แก่ถอื รัน้ ฯ จัดเป็ นอัตตวาทุปาทาน ฯ
๘. ธรรมมัจฉริยะ ความตระหนี่ ธรรม มีอธิบายอย่างไร ?
เฉลย มีอธิบายว่า ความหวงธรรม หวงศิลปวิทยา ไม่ปรารถนาจะแสดงจะบอกแก่คนอื่น
เกรงว่าเขาจะรูเ้ ทียมตน ฯ
๙. ชิวหาวิญญาณ และกายวิญญาณ เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรบ้าง ?
เฉลย ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้น เพราะอาศัยลิ้นกับรส (กระทบกัน) และกายวิญญาณเกิดขึ้น
เพราะอาศัยกายกับโผฏฐัพพะ (กระทบกัน) ฯ
๑๐. อุปฆาตกกรรม คือกรรมตัดรอน ทาหน้าที่อะไร ?
เฉลย ทาหน้า ที่ต ดั รอนผลแห่ง ชนกกรรมและอุป ตั ถัม ภกกรรมให้ข าดแล้ว เข้า ให้ผ ล
แทนที่ (ชนกกรรมและอุปตั ถัมภกกรรมนัน้ ) ฯ ขบด้วยทิฏฐิ (ทิฏฐิยา สุปฏิวทิ ธา) ฯ
*********

-๑๑๗-

ปัญหาวิชาอนุ พทุ ธประวัติ นักธรรมชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. อนุ พทุ ธองค์แรก คือใคร ? สาเร็จเป็ นพระอรหันต์เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?
เฉลย คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ฯ ชื่ออนัตตลักขณสูตร ฯ
๒. “ที่น่ี ว่นุ วายหนอ ที่น่ี ขดั ข้องหนอ” เป็ นคาอุทานของใคร ? เพราะเหตุใดจึงอุทานอย่างนั้น ?
เฉลย ของยสกุลบุตร ฯ เพราะเห็นหมูช่ นบริวารนอนหลับมีอาการพิกลต่าง ๆ ดุจซากศพ
ทีท่ ้งิ อยู่ในป่ าช้า เกิดความสลดใจ คิดเบือ่ หน่าย ฯ
๓. พระธรรมเทศนาที่ได้ช่ือว่าอาทิตตปริยายสูตร เพราะเหตุไร ? พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?
เฉลย เพราะแสดงสภาวธรรมเป็ นของร้อน อันเหมาะแก่บรุ พจรรยาของผูฟ้ งั ฯ แก่พวก
ปุราณชฎิล ฯ
๔. โกลิตะถามอุปติสสะว่า “ดูท่านไม่สนุ กเหมือนในวันอืน่ วันนี้ ดูใจเศร้า ท่านเป็ นอย่างไรหรือ ?”
อุปติสสะตอบว่าอย่างไร ?
เฉลย ตอบว่า “โกลิตะ อะไรทีค่ วรดูในการเล่นนี้มหี รือ ? คนเหล่านี้ทงั้ หมดยังไม่ทนั ถึง
๑๐๐ ปี ก็ จ ัก ไม่ มี เ หลื อ จัก ล่ ว งไปหมด ดู ก ารเล่ น ไม่ มี ป ระโยชน์ อ ะไร
ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพ้นดีกว่า” ฯ

-๑๑๘-

๕. พระโอวาทว่า “เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสูส่ กุล” พระพุทธองค์ตรัสแก่พระสาวกองค์ใด ? ที่ไหน ?
เฉลย แก่พระมหาโมคคัลลานะ ฯ ทีบ่ า้ นกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธ ฯ
๖. พระมหากัสสปเถระ ชักชวนภิกษุ สงฆ์ทาสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัย ตัง้ ไว้เป็ นแบบฉบับ
เพื่อสมกับพระพุทธพจน์ท่ีได้ประทานไว้เมื่อครัง้ ปรินิพพาน พระพุทธพจน์น้ันใจความว่า
อย่างไร ?
เฉลย ว่า ธรรมก็ดี วินยั ก็ดี อย่างใด อันเราได้แสดงไว้แล้ว ได้บญั ญัติไว้แล้ว ธรรมวินยั
นัน้ จักเป็ นศาสดาของท่านทัง้ หลาย ในเมือ่ เราล่วงไปแล้ว ฯ
๗. บรรดาศิษย์ ๑๖ คน ศิษย์คนใดนาพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไปบอกแก่พราหมณ์
พาวรีผูเ้ ป็ นอาจารย์ ? พราหมณ์พาวรี ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ได้บรรลุธรรมชัน้ ไหน ?
เฉลย ปิ งคิยมาณพ ฯ ชัน้ เสขภูมิ ฯ
๘. พระเถระและพระเถรีผูม้ ีช่ือต่อไปนี้ ได้รบั เอตทัคคะในทางไหน ?
ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระโมฆราช
ค. พระราหุล
ง. ปฏาจาราเถรี
จ. อุบลวรรณาเถรี
เฉลย ก. พระมหากัจจายนะ เป็ นเอตทัคคะในทางอธิบายคาย่อให้พสิ ดาร
ข. พระโมฆราช เป็ นเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศร้าหมอง
ค. พระราหุล เป็ นเอตทัคคะในทางผูใ้ ฝ่ ใจศึกษาพระธรรมวินยั
ง. ปฏาจาราเถรี เป็ นเอตทัคคะในทางทรงวินยั
จ. อุบลวรรณาเถรีเป็ นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์ ฯ

ศาสนพิธี
๙. จงเขียนอุโบสถศีลข้อที่ ๓ มาดู ฯ
เฉลย อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกขฺ าปท สมาทิยามิ ฯ

-๑๑๙-

๑๐. จงให้ความหมายของคาต่อไปนี้
ก. ปาฏิปุคคลิกทาน
ข. เภสัชทาน
ค. สลากภัต
ง. ผ้าวัสสิกสาฎก
จ. ผ้าอัจเจกจีวร ฯ
เฉลย ก. ปาฏิปคุ คลิกทาน คือทานทีถ่ วายเจาะจงเฉพาะรูปนัน้ รูปนี้
ข. เภสัชทาน คือการถวายเภสัช ๕ ได้แก่ เนยใส เนยข้น นา้ มัน นา้ ผึ้ง นา้ อ้อย
ค. สลากภัต คือภัตตาหารที่ทายกทายิกาถวายตามสลาก
ง. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าทีอ่ ธิษฐานสาหรับใช้นุ่งในเวลาอาบนา้ ฝน หรืออาบนา้ ทัว่ ไป
จ. ผ้าอัจเจกจีวร คือผ้าจานาพรรษาทีท่ ายกรีบด่วนถวายก่อนวันออกพรรษา

-๑๒๐-

ปัญหาวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. ภิกษุผูป้ ฏิบตั พิ ระวินัยส่วนอภิสมาจารให้ดีงาม จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ?
เฉลย ต้อ งปฏิบตั ิโดยสายกลาง คือ ไม่ถือ เคร่ งครัดอย่างงมงาย จนเป็ นเหตุทาตนให้
ลาบากเพราะเหตุธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ อันขัดต่อกาลเทศะ และไม่สะเพร่ามัก
ง่าย ละเลยต่อธรรมเนียมของภิกษุ จนถึงทาตนให้เป็ นคนเลวทราม ฯ
๒. ภิกษุผูล้ ะเมิดสิกขาบทนอกพระปาติโมกข์ ต้องอาบัตอิ ะไรได้บา้ ง ?
เฉลย ต้องอาบัตถิ ลุ ลัจจัย และ ทุกกฏ ฯ
๓. ผ้าสาหรับทาจีวรนุ่ งห่มนั้น ทรงอนุ ญาตไว้กช่ี นิ ด ? อะไรบ้าง ?
เฉลย ๖ ชนิด ฯ คือ
๑. โขมะ ผ้าทาด้วยเปลือกไม้
๒. กัปปาสิกะ ผ้าทาด้วยฝ้ าย
๓. โกเสยยะ ผ้าทาด้วยใยไหม
๔. กัมพละ ผ้าทาด้วยขนสัตว์ ยกเว้นผมและขนมนุ ษย์
๕. สาณะ ผ้าทาด้วยเปลือกป่ าน
๖. ภังคะ ผ้าทีท่ าด้วยของ ๕ อย่างนัน้ แต่อย่างใดอย่างหนึ่งปนกัน ฯ

-๑๒๑-

๔. ในบาลีแสดงเหตุนิสสัยระงับจากอุปชั ฌายะไว้ ๕ ประการ มีอะไรบ้าง ?
เฉลย มีอุ ป ัช ฌายะหลีก ไปเสีย ๑ สึก เสีย ๑ ตายเสีย ๑ ไปเข้า รี ต เดีย รถีย ์เ สีย ๑
สัง่ บังคับ ๑ ฯ
๕. ภิกษุผูอ้ าพาธควรปฏิบตั ติ นอย่างไร จึงไม่เป็ นภาระแก่ผูพ้ ยาบาล ?
เฉลย ควรปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูพ้ ยาบาลง่าย คือทาความสบายให้แก่ตน (ไม่ฉนั ของแสลง)
รูจ้ กั ประมาณในการบริโภค ฉันยาง่าย บอกอาการไข้ตามเป็ นจริงแก่ผูพ้ ยาบาล
เป็ นผูอ้ ดทนต่อทุกขเวทนา ฯ
๖. การลุกยืนขึ้นรับ เป็ นกิจที่ผูน้ อ้ ยพึงทาแก่ผูใ้ หญ่ จะปฏิบตั อิ ย่างไรจึงไม่ขดั ต่อพระวินัย ?
เฉลย นัง่ อยู่ในสานักผูใ้ หญ่ ไม่ลุกรับผูน้ อ้ ยกว่าท่าน นัง่ เข้าแถวในบ้าน เข้าประชุมสงฆ์
ในอาราม ไม่ลุกรับท่านผูใ้ ดผูห้ นึ่ง ฯ
๗. ธุระเป็ นเหตุไปด้วยสัตตาหกรณี ยะที่ท่านกล่าวไว้ในบาลี มีอะไรบ้าง ?
เฉลย มี
๑. สหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข้ รูเ้ ข้า ไปเพือ่ รักษาพยาบาล
๒. สหธรรมิกกระสันจะสึก รูเ้ ข้า ไปเพือ่ ระงับ
๓. มีกิ จ สงฆ์เ กิ ดขึ้น เป็ น ต้นว่ า วิห ารช ารุ ด ลงในเวลานั้น ไปเพื่ อ หาเครื่ อ ง
ทัพพสัมภาระมาปฏิสงั ขรณ์
๔. ทายกต้อ งการจะบ าเพ็ญ กุ ศ ล ส่ ง มานิ ม นต์ ไปเพื่อ บ ารุ ง ศรัท ธาของเขา
หรือแม้ธุระอื่นนอกจากนี้ ทีเ่ ป็ นกิจลักษณะ อนุโลมตามนี้ ฯ
๘. บุพพกรณ์และบุพพกิจ ในการทาอุโบสถสวดปาติโมกข์ ต่างกันอย่างไร ?
เฉลย ต่างกันอย่างนี้ บุพพกรณ์เป็ นกิ จที่ภิกษุพึงทาก่อนแต่ประชุมสงฆ์ มีกวาดบริเวณ
ที่ ป ระชุ ม เป็ นต้น ส่ ว นบุ พ พกิ จ เป็ นกิ จ ที่ ภิ ก ษุ พึ ง ท าก่ อ นแต่ ส วดปาติ โ มกข์
มีนาปาริสุทธิของภิกษุผูอ้ าพาธมาเป็ นต้น ฯ

-๑๒๒-

๙. อุปปถกิรยิ า คืออะไร ? มีกอ่ี ย่าง ? อะไรบ้าง ?
เฉลย คือการทานอกรีตนอกรอยของสมณะ ฯ มี ๓ อย่าง ฯ คืออนาจาร ได้แก่ความ
ประพฤติไม่ดีไม่งาม ปาปสมาจาร ได้แก่ความประพฤติเลวทราม และอเนสนา
ได้แก่ความหาเลี้ยงชีพไม่สมควร ฯ
๑๐. มหาปเทส แปลว่าอะไร ? ทรงประทานไว้เพือ่ ประโยชน์อะไร ?
เฉลย แปลว่า ข้อสาหรับอ้างใหญ่ ฯ เพื่อ เป็ นหลักแห่ง การวินิจฉัยทัง้ ในทางธรรมทั้ ง
ในทางวินยั ฯ

*********

-๑๒๓-

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทูธ้ รรม นักธรรมชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

อุฏฺฐานวโต สตีมโต

สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน

สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน

อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ.

เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู ข้ ยัน มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึง ทา สารวมแล้ว
เป็ นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท.
(พุทธฺ ) ขุ. ธ. ๒๕/๑๘.
------------------แต่งอธิบายเป็ นทานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ ข้อ และบอก
ชื่อคัมภีรท์ ม่ี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซา้ ข้อกัน แต่จะซา้ คัมภีรไ์ ด้ ไม่หา้ ม สุภาษิตทีอ่ า้ งมา
นัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทูต้ งั้ .
ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตัง้ แต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
------------------ให้เวลา ๓ ชัว่ โมง

-๑๒๔-

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. อนิ จฺจตา ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร กาหนดรูใ้ นทางง่ายได้ดว้ ยอาการอย่างไร ?
เฉลย ด้วยความเกิดขึ้นในเบื้องต้น และความสิ้นในเบื้องปลาย ฯ
๒. ฆนสัญญา คืออะไร ? กาหนดเห็นสังขารอย่างไร จึงถอนสัญญานั้นได้ ?
เฉลย คือความจาหมายว่าเป็ นก้อน ได้แก่ความถือโดยนิมติ ว่าเรา ว่าเขา ว่าผูน้ นั้ ว่าผูน้ ้ ี ฯ
ด้วยการพิจารณากาหนดเห็นสังขารกระจายเป็ นส่วนย่อย ๆ จากฆนะ คือ ก้อน
จนเห็นสังขารเป็ นสภาพว่าง ฯ
๓. ไวพจน์แห่งวิราคะว่า มทนิ มฺมทโน ธรรมยังความเมาให้สร่าง ความเมาในที่ น้ ี หมายถึง
ความเมาในอะไร ?
เฉลย หมายถึงความเมาในอารมณ์อนั ยัว่ ยวนให้เกิดความเมาทุกประการ เช่นความถึง
พร้อมแห่งชาติ สกุล อิสริยะ และบริวาร หรือลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือความ
เยาว์วยั ความหาโรคมิได้ และชีวติ ฯ

-๑๒๕-

๔. จงสงเคราะห์มรรคมีองค์ ๘ เข้าในวิสุทธิ ๗ มาดู ฯ
เฉลย สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ จัดเข้าในสีลวิสุทธิ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ จัดเข้าในทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคค
ญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ ฯ
๕. ในสมถกรรมฐาน ๔๐ ประการ มีนิมิตและภาวนากีอ่ ย่าง ? อะไรบ้าง ?
เฉลย มีนิมิต ๓ คือบริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต และปฏิภาคนิมิต และมีภาวนา ๓ คือ
บริกรรมภาวนา อุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา ฯ
๖. ผูเ้ จริญเมตตาเป็ นประจา ย่อมได้รบั อานิ สงส์อะไรบ้าง ?
เฉลย ได้รบั อานิสงส์อย่างนี้
๑. หลับอยู่กเ็ ป็ นสุข
๒. ตื่นอยู่ก็เป็ นสุข
๓. ไม่ฝนั เห็นสิง่ ลามก
๔. เป็ นทีร่ กั ของมนุษย์ทงั้ หลาย
๕. เป็ นทีร่ กั ของอมนุษย์ทงั้ หลาย
๖. เทวดาทัง้ หลายย่อมรักษา
๗. ไฟไม่ไหม้ พิษหรือศัสตราวุธทัง้ หลายไม่อาจประทุษร้าย
๘. จิตย่อมตัง้ มันได้
่ เร็วพลัน
๙. ผิวพรรณย่อมผ่องใสงดงาม
๑๐. ไม่หลงทากาลกิริยา คือเมือ่ จะตายย่อมได้สติ
๑๑. เมือ่ ตายแล้วแม้เกิดอีก ก็ย่อมเกิดในทีด่ ีเป็ นทีเ่ สวยสุข ถ้าไม่เสือ่ มจากฌาน
ก็ไปเกิดในพรหมโลก ฯ

-๑๒๖-

๗. สติปฏั ฐาน ๔ คืออะไรบ้าง ? การพิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยความเป็ นของ
ปฏิกลู จัดเข้าในสติปฏั ฐานข้อไหน ?
เฉลย คือกายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน จิตตานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน
และธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ฯ ในกายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ฯ
๘. พระพุทธองค์ทรงแสดงคิรมิ านนทสูตรที่ไหน ? แก่ใคร ? ว่าด้วยเรื่องอะไร ?
เฉลย ทีพ่ ระเชตวัน เมืองสาวัตถี ฯ แก่พระอานนท์ ฯ ว่าด้วยสัญญา ๑๐ ฯ
๙. ท่านว่า ผูท้ ่จี ะเจริญวิปสั สนาปัญญา พึงรูฐ้ านะ ๖ ก่อน ฐานะ ๖ นั้น มีอะไรบ้าง ?
เฉลย มี
๑. อนิจจะ ของไม่เทีย่ ง
๒. อนิจจลักขณะ เครื่องหมายทีจ่ ะให้กาหนดรูว้ ่าไม่เทีย่ ง
๓. ทุกขะ ของสัตว์ทนได้ยาก
๔. ทุกขลักขณะ เครื่องหมายทีจ่ ะให้กาหนดรูว้ ่าเป็ นทุกข์
๕. อนัตตา สิง่ สภาพไม่ใช่ตวั ตน
๖. อนัตตลักขณะ เครื่องหมายทีจ่ ะกาหนดรูว้ ่าเป็ นอนัตตา ฯ
๑๐. บรรดาอาการ ๓๒ ประการนั้น ส่วนที่เป็ นอาโปธาตุมีอะไรบ้าง ?
เฉลย มีดี เสมหะ นา้ เหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น นา้ ตา มันเหลว นา้ ลาย นา้ มูก ไขข้อ
มูตร ฯ
*********

-๑๒๗-

ปัญหาวิชาพุทธานุ พทุ ธประวัติ นักธรรมชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. พระพุทธองค์ทรงปฏิญาณว่า เป็ นสัมมาสัมพุทธะ เพราะทรงอาศัยเหตุอะไร ?
เฉลย ทรงอาศัย เหตุท่ีต รัสรู อ้ ริย สัจ ๔ อย่ า งแจ่ มแจ้ง ครบถ้ว นทุก ประการ จึง ทรง
ปฏิญาณว่า เป็ นสัมมาสัมพุทธะ ฯ
๒. พุทธจักษุ กับธรรมจักษุ ต่างกันอย่างไร ? แต่ละอย่างใครได้เป็ นคนแรก ?
เฉลย พุทธจักษุ คือจักษุของพระพุทธเจ้า หมายถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ท่ที รง
พิจารณาเห็นอุปนิสยั แห่งเวไนยสัตว์ ส่วนธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม ได้แก่
โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค ทีเ่ กิดขึ้นแก่ผูฟ้ งั ธรรม ฯ
พุทธจักษุ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงได้เป็ นพระองค์แรก
และพระองค์เดียว ส่วนธรรมจักษุพระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็ นองค์แรก ฯ
๓. พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระสาวกองค์ใดว่า “ไม่ทาศรัทธาและโภคทรัพย์ของตระกูล
ให้เสีย” ? และทรงอุปมาเปรียบเทียบว่าอย่างไร ?
เฉลย ทรงสรรเสริญพระโมคคัลลานะ ฯ ว่ า “ประหนึ่ งแมลงผึ้ง อันเที่ยวไปในสวน
ดอกไม้ ไม่ทาสีและกลิน่ ของดอกไม้ให้ชา้ ถือเอาแต่รสบินไป ฉะนัน้ ” ฯ

-๑๒๘-

๔. ผูท้ ่ไี ด้รบั การอุปสมบทโดยวิธีรบั โอวาท และโดยวิธีร บั ครุธรรม คือใคร ? และได้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นเอตทัคคะในทางใด ?
เฉลย โดยวิธีรบั โอวาท คือพระมหากัสสปะ และโดยวิธีรบั ครุธรรม คือพระมหาปชาบดี
โคตมี ฯ
พระมหากัส สปะ ในทางผู ท้ รงธุ ดงคคุ ณ ส่ ว นพระมหาปชาบดี โคตมี ในทาง
รัตตัญญู ฯ
๕. พระพุทธองค์เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชน้ั ใด ? ด้วยธรรมอะไร ?
และพระพุทธมารดาได้รบั ผลอะไร ?
เฉลย ในสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ ฯ ด้วยพระอภิธรรม ฯ ได้บรรลุพระโสดาปัตติผล ฯ
๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีนามเดิมว่าอะไร ? ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรในพระพุทธศาสนา ?
ที่ไหน ?
เฉลย สุทตั ตะ ฯ โสดาปัตติผล ฯ ทีเ่ มืองราชคฤห์ ฯ
๗. พระสาวกที่มกั เปล่งอุทานเนื องๆ ว่า “สุขหนอ สุขหนอ” ดังนี้ คือใคร ? ท่านเปล่งอุทาน
เช่นนี้ เพราะเหตุไร ?
เฉลย คือ พระภัท ทิย ะ ฯ เพราะเมื่อ ก่ อ นท่ านเป็ นพระเจ้า แผ่ นดิน ต้องจัด การรักษา
ป้ องกันทัง้ ในวังนอกวัง ทัง้ ในเมืองนอกเมือง จนตลอดทัว่ อาณาเขต แม้มคี นคอย
รักษาอย่างนี้แล้ว ยังต้องหวาดระแวง สะดุง้ กลัวอยู่เป็ นนิตย์ ครัน้ ทรงออกบวชได้
บรรลุอ รหัตผลแล้ว แม้อ ยู่ในที่ไหนๆ ก็ไม่หวาดระแวง ไม่สะดุ ง้ กลัว ไม่ตอ้ ง
ขวนขวาย มีใจปลอดโปร่งเป็ นดุจมฤคอยู่ จึงเปล่งอุทานเช่นนัน้ ฯ
๘. พระมหากัสสปะ พระอุบาลี และพระอานนท์ องค์ใดนิ พพานก่อนหรือหลังพระพุทธองค์ ?
จงอ้างหลักฐานมาแสดง
เฉลย หลังพระพุทธองค์ทงั้ หมด ฯ หลักฐาน คือพระสาวกทัง้ ๓ องค์นนั้ ได้ร่วมประชุม
สงฆ์ทาสังคายนาครัง้ ที่ ๑ หลังพุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน ฯ

-๑๒๙-

๙. คาว่า “วรรณะใด ประพฤติอกุศลกรรมบถ เบื้องหน้าแต่มรณะ วรรณะนั้นย่อมเข้าสู่
อบายเสมอกันหมด ไม่มีพเิ ศษ” ใครกล่าว ? และกล่าวกะใคร ?
เฉลย พระมหากัจจายนะ กล่าว ฯ กล่าวกะพระเจ้ามธุรราชอวันตีบตุ ร ฯ
๑๐. ในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ พระพุทธสรีระส่วนใดยังคงเหลืออยู่ ?
เฉลย พระอัฐิ พระเกสา พระโลมา พระนขา พระทันตา เหลืออยู่ นอกนัน้ ถูกเพลิงไหม้
หมดสิ้น ฯ
*********

-๑๓๐-

ปัญหาวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑. สังฆกรรมย่อมวิบตั ิ โดยอะไรบ้าง ? สงฆ์ให้อุปสมบทแก่อภัพพบุคคล เป็ นสังฆกรรม
วิบตั โิ ดยอะไร ?
เฉลย โดยวัตถุ สีมา ปริสะ และกรรมวาจา ฯ วิบตั โิ ดยวัตถุ ฯ
๒. สีมา มีกป่ี ระเภท ? อะไรบ้าง ? ประเภทไหนสมมติเป็ นติจวี ราวิปปวาสไม่ได้ ?
เฉลย มี ๒ ประเภท ฯ พัทธสีมา คือแดนที่ผูก หมายถึงเขตอันสงฆ์กาหนดเอาเอง
และอพัทธสีมา คือแดนที่ไม่ได้ผู ก หมายถึงเขตอันเขากาหนดไว้โดยปกติของ
บ้านเมือง หรือเขตทีม่ สี ญั ญัตอิ ย่างอื่นเป็ นเครื่องกาหนด ฯ ประเภทอพัทธสีมา ฯ
๓. ภิกษุ ผูค้ วรได้รบั เลือกให้เป็ นเจ้าหน้าที่ทาการสงฆ์ พึงประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
และจะปฏิบตั หิ น้าที่น้นั ได้ตง้ั แต่เมื่อไร ?
เฉลย ด้วยคุณสมบัตเิ หล่านี้ คือ
๑. ไม่ถงึ ความลาเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไม่ถงึ ความลาเอียงเพราะเกลียดชัง
๓. ไม่ถงึ ความลาเอียงเพราะงมงาย
๔. ไม่ถงึ ความลาเอียงเพราะกลัว
๕. เข้าใจการทาหน้าทีอ่ ย่างนัน้ ฯ
ตัง้ แต่สงฆ์สวดสมมติดว้ ยญัตติทตุ ิยกรรมวาจาให้เป็ นเจ้าหน้าที่นนั้ ฯ

-๑๓๑-

๔. อานิ สงส์กฐินจะสิ้นสุดลง เพราะเหตุอะไรบ้าง ?
เฉลย เพราะปลิโพธ ๒ ประการ คืออาวาสปลิโพธ ความกังวลในอาวาส และจีวรปลิโพธ
ความกังวลในจีวร ขาดลง และสิ้นสุดเขตจีวรกาล ฯ
๕. อภัพพบุคคลผูก้ ระทาผิดต่อพระศาสนา ถูกห้ามอุปสมบท มีกป่ี ระเภท ? อะไรบ้าง ?
เฉลย มี ๗ ประเภท คือ
๑. คนฆ่าพระอรหันต์
๒. คนทาร้ายภิกษุณี ได้แก่ผูข้ ม่ ขืนภิกษุณีในอัชฌาจาร
๓. คนลักเพศ คือคนถือเพศเป็ นภิกษุเอง
๔. ภิกษุไปเข้ารีตเดียรถีย ์
๕. ภิกษุตอ้ งปาราชิกละเพศไปแล้ว
๖. ภิกษุทาสังฆเภท
๗. คนทาร้ายพระศาสดาจนถึงห้อพระโลหิต ฯ
๖. การโจทภิกษุ อ่นื ด้วยอาบัติ ทาด้วยกายก็ได้ ด้วยวาจาก็ได้ อยากทราบว่า การโจทด้วยกาย
นั้นทาอย่างไร ?
เฉลย ทาโดยแสดงอาการไม่นบั ถือว่าเป็ นภิกษุ มีการไม่อภิวาทเป็ นต้น การเขียนหนังสือ
โจท ก็จดั ว่าเป็ นการโจทด้วยกาย ฯ
๗. อธิ กรณ์ อ นั สงฆ์วินิ จ ฉัยแล้ว ฝ่ ายไม่ ชอบใจ จักอุทธรณ์ ต่อ สงฆ์อ่ืน ให้วินิจ ฉัยใหม่ ไ ด้
หรือไม่ ? จงอธิบายพอเข้าใจ
เฉลย ได้กม็ ี ไม่ได้กม็ ี ฯ ตามสิกขาบทที่ ๓ แห่งสัปปาณวรรค ปาจิตติยกัณฑ์ โจทก์
ก็ดี จาเลยก็ดี สงฆ์ก็ดี รูอ้ ยู่ว่าอธิกรณ์นนั้ สงฆ์หมู่นนั้ วินิจฉัยเป็ นธรรมแล้ว
ฟื้ นขึ้นเพือ่ วินิจฉัยใหม่ ต้องอาบัติปาจิตติยะ เป็ นอันอุทธรณ์ไม่ได้ แต่ถา้ เห็นว่า
ไม่เป็ นธรรม ฟื้ นขึ้นไม่เป็ นอาบัติ เป็ นอันอุทธรณ์ได้ ฯ

-๑๓๒-

๘. รัตติเฉท คืออะไร ? รัตติเฉทของภิกษุผูป้ ระพฤติมานัต มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?
เฉลย คือการขาดราตรี ฯ มี ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. สหวาโส อยู่ร่วม
๒. วิปปฺ วาโส อยู่ปราศ
๓. อนาโรจนา ไม่บอก
๔. อูเน คเณ จรณ ประพฤติในคณะอันพร่อง ฯ

พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์
๙. ที่วดั และที่ซ่งึ ขึ้นต่อวัด ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ มีกอ่ี ย่าง ?
อะไรบ้าง ?
เฉลย มี ๓ อย่าง ฯ คือ
๑. ทีว่ ดั คือทีซ่ ง่ึ ตัง้ วัดตลอดจนเขตของวัดนัน้
๒. ทีธ่ รณีสงฆ์ คือทีซ่ ง่ึ เป็ นสมบัตขิ องวัด
๓. ทีก่ ลั ปนา คือที่ซง่ึ มีผูอ้ ทุ ศิ แต่ผลประโยชน์ให้วดั หรือพระศาสนา ฯ
๑๐. พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์มาตรา ๓๗ ระบุหน้าที่เจ้าอาวาสไว้กอ่ี ย่าง ? อะไรบ้าง ?
เฉลย ระบุไว้ ๔ อย่าง ฯ คือ
๑. บารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัตขิ องวัดให้เป็ นไปด้วยดี
๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่มี ที ่อี ยู่หรือพานักอาศัยอยู่ใน
วัดนัน้ ปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือ
คาสัง่ ของมหาเถรสมาคม
๓. เป็ นธุระในการศึกษาอบรมและสัง่ สอนพระธรรมวินยั แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ญกุศล ฯ

*********

-๑๓๓-

ปัญหาและเฉลยข้อสอบธรรมศึกษา
ธรรมศึกษาชัน้ ตรี - โท - เอก
ของ สนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหาวิชากระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๘

สีลํรกฺเขยฺย เมธาวี
ปราชญ์ พึงรักษาศีล
ขุ.อิต.ิ ๒๕/๒๘๒
---------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีรท์ ี่มาแห่ง
สุภาษิตนัน้ ด้วย สุภาษิตที่อา้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ตดิ ต่อสมเรื่องกับกระทูต้ งั้
ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง้ แต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชัว่ โมง

-๑๓๗-

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ธรรมะข้อใด อุปมาดุจหางเสือเรือ ?
ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. ขันติ
ง. หิริ
เฉลยข้อ ก.
๒. สัมปชัญญะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ความระลึกได้
ข. ความรูต้ วั
ค. ความรอบรู ้
ง. ความจาได้
เฉลยข้อ ข.
๓. ผูม้ คี วามรอบคอบ ทางานไม่ผดิ พลาด เพราะมีธรรมอะไร ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. วุฒธิ รรม
เฉลยข้อ ก.
๔. ธรรมข้อใด คุม้ ครองโลกให้สงบร่มเย็น ?
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
เฉลยข้อ ก.

-๑๓๘-

๕. ความละอายต่อบาปทุจริต ตรงกับข้อใด ?
ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ
เฉลยข้อ ค.
๖. ผูไ้ ม่ทาชัว่ เพราะกลัวบาป ชื่อว่ามีคุณธรรมข้อใด ?
ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. หิริ
ง. โอตตัปปะ
เฉลยข้อ ง.
๗. ผูป้ ระสงค์จะให้กายวาจาใจงาม ควรประพฤติธรรมอะไร ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที
เฉลยข้อ ค.
๘. ข้อใด เป็ นลักษณะของคนมีขนั ติธรรม ?
ก. ทนดื่มเหล้า
ข. ทนเล่นการพนัน
ค. ทนลาบาก
ง. ทนเล่นเกมส์
เฉลยข้อ ค.
๙. โสรัจจะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ความอดทน
ข. ความไม่ประมาท
ค. ความอ่อนน้อม
ง. ความเสงีย่ ม
เฉลยข้อ ง.
๑๐. บุพพการี หมายถึงใคร ?
ก. ผูใ้ ห้กาเนิด
ข. ผูถ้ อื กาเนิด
ค. ผูค้ ุมกาเนิด
ง. ผูไ้ ปเกิด
เฉลยข้อ ก.

-๑๓๙-

๑๑. กตัญญูกตเวที เป็ นหน้าทีข่ องใคร ?
ก. บิดามารดา
ข. พระมหากษัตริย ์
ค. ครูอาจารย์
ง. บุตรธิดา
เฉลยข้อ ง.
๑๒. คนทัว่ ไปเป็ นบุพพการีไม่ได้ เพราะเหตุใด ?
ก. มักโกรธ
ข. ริษยา
ค. ไม่เสียสละ
ง. หึงหวง
เฉลยข้อ ค.
๑๓. พระปัญญาคุณ เป็ นคุณของใคร ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระอรหันต์
เฉลยข้อ ก.
๑๔. ข้อใด เป็ นคุณของพระธรรม ?
ก. แนะนาดี
ข. ชี้ทางสวรรค์
ค. ป้ องกันอบาย
ง. ให้หายยากจน
เฉลยข้อ ค.
๑๕. การฝึ กสมาธิช่อื ว่าปฏิบตั ิตามโอวาทของพระพุทธเจ้า ข้อใด ?
ก. เว้นทุจริต
ข. ประกอบสุจริต
ค. ทาใจให้ผ่องใส
ง. เว้นอบายมุข
เฉลยข้อ ค.
๑๖. ข้อใด จัดเป็ นกายทุจริต ?
ก. ปองร้าย
ข. ฆ่าสัตว์
ค. ยุยงให้แตกกัน
ง. ให้รา้ ยผูอ้ ่นื
เฉลยข้อ ข.

-๑๔๐-

๑๗. ข้อใด จัดเป็ นวจีทจุ ริต ?
ก. โกหก
ข. วิง่ ราว
ค. ลักขโมย
ง. ทาร้ายผูอ้ ่นื
เฉลยข้อ ก.
๑๘. วจีทจุ ริตใด ทาให้เกิดความเจ็บใจ ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคาหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ค.
๑๙. พูดยุยงให้แตกกัน จัดเป็ นวจีทจุ ริต ข้อใด ?
ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคาหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ข.
๒๐. สานวนว่า แต่ลมปากหวานหูไม่รูห้ าย สอดคล้องกับวจีสุจริตข้อใด ?
ก. ไม่พดู เท็จ
ข. ไม่พดู ส่อเสียด
ค. ไม่พดู คาหยาบ
ง. ไม่พดู เพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ค.
๒๑. ข้อใด จัดเป็ นมโนสุจริต ?
ก. เห็นตามพวก
ข. เห็นตามเพือ่ น
ค. เห็นตามธรรม
ง. เห็นตามกระแส
เฉลยข้อ ค.
๒๒. รากเหง้าของอกุศล ตรงกับข้อใด ?
ก. โลภะ
ข. ตัณหา
ค. ราคะ
ง. ทิฏฐิ
เฉลยข้อ ก.

-๑๔๑-

๒๓. ไหว้พระสวดมนต์ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?
ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. อปจายนมัย
เฉลยข้อ ค.
๒๔. โยนิโสมนสิการ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. คิดไตร่ตรอง
ข. คิดวางแผน
ค. คิดเผือ่ แผ่
ง. คิดจดจา
เฉลยข้อ ก.
๒๕. ธรรมเป็ นเครื่องนาไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?
ก. วุฒธิ รรม
ข. สังคหวัตถุ
ค. จักรธรรม
ง. อิทธิบาทธรรม
เฉลยข้อ ค.
๒๖. ผูต้ กอยู่ในอานาจโมหาคติ ชื่อว่าลาเอียงเพราะอะไร ?
ก. เพราะรัก
ข. เพราะไม่ชอบกัน
ค. เพราะหลง
ง. เพราะกลัว
เฉลยข้อ ค.
๒๗. ผูพ้ พิ ากษาไม่กล้าตัดสินลงโทษเพราะกลัว ตรงกับข้อใด ?
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ
เฉลยข้อ ง.
๒๘. ภาวนาปธาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. เพียรระวัง
ข. เพียรละ
ค. เพียรเจริญ
ง. เพียรรักษา
เฉลยข้อ ค.

-๑๔๒-

๒๙. อยากเลิกเสพยาบ้า ควรเจริญอธิษฐานธรรมข้อใด ?
ก. ปัญญา
ข. สัจจะ
ค. จาคะ
ง. อุปสมะ
เฉลยข้อ ข.
๓๐. บุคคลจะบรรลุความสาเร็จได้ ควรบาเพ็ญธรรมข้อใด ?
ก. วุฒิ ๔
ข. จักร ๔
ค. อธิษฐาน ๔
ง. อิทธิบาท ๔
เฉลยข้อ ง.
๓๑. ขยันเรียนหนังสือ ตรงกับอิทธิบาทข้อใด ?
ก. ฉันทะ
ข. วิรยิ ะ
ค. จิตตะ
ง. วิมงั สา
เฉลยข้อ ข.
๓๒. อุเบกขาในพรหมวิหาร ตรงกับข้อใด ?
ก. ไม่รบั ผิดชอบ
ข. ไม่สนใจ
ค. ทอดธุระ
ง. วางใจเป็ นกลาง
เฉลยข้อ ง.
๓๓. ข้อปฏิบตั ิให้ถงึ ความดับทุกข์ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทุกข์
ข. สมุทยั
ค. นิโรธ
ง. มรรค
เฉลยข้อ ง.
๓๔. กรรมที่หา้ มสวรรค์นิพพาน ตรงกับข้อใด ?
ก. อนันตริยกรรม
ข. อกุศลกรรม
ค. อาสันนกรรม
ง. ชนกกรรม
เฉลยข้อ ก.

-๑๔๓-

๓๕. การพิจารณาความแก่ ช่วยบรรเทาความเมาในเรื่องใด ?
ก. ชีวติ
ข. วัย
ค. ความไม่มโี รค
ง. ความหลงผิด
เฉลยข้อ ข.
๓๖. ได้รูเ้ รื่องใหม่ เข้าใจเรื่องเก่า บรรเทาความสงสัย เป็ นอานิสงส์ของอะไร ?
ก. คบสัตบุรุษ
ข. ฟังธรรม
ค. ทาบุญ
ง. เจริญภาวนา
เฉลยข้อ ข.
๓๗. คนมีความกล้าทีจ่ ะละชัว่ ทาดี จัดว่ามีพลธรรมข้อใด ?
ก. สัทธา
ข. วิรยิ ะ
ค. สติ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ข.
๓๘. รูปขันธ์ ได้แก่อะไร ?
ก. ร่างกาย
ข. เวทนา
ค. สัญญา
ง. วิญญาณ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. การกราบไหว้สงั เวชนียสถาน จัดว่ามีความเคารพในเรื่องใด ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย
เฉลยข้อ ก.
๔๐. หลักธรรมใด ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ?
ก. สาราณิยธรรม
ข. พรหมวิหาร
ค. สัปปุรสิ ธรรม
ง. คารวะ
เฉลยข้อ ก.

-๑๔๔-

๔๑. วิธกี ารเปลีย่ นสินทรัพย์ให้เป็ นอริยทรัพย์ ตรงกับข้อใด ?
ก. สัทธา
ข. สีล
ค. หิริ
ง. จาคะ
เฉลยข้อ ง.
๔๒. ชี้คนได้ใช้คนเป็ น มีความหมายตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?
ก. ธัมมัญญุตา
ข. อัตตัญญุตา
ค. ปริสญั ญุตา
ง. ปุคคลปโรปรัญญุตา
เฉลยข้อ ง.
๔๓. ผูใ้ ด ชื่อว่ามีอารักขสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยการรักษา ?
ก. รูจ้ กั เก็บ
ข. รูจ้ กั หาทรัพย์
ค. รูจ้ กั ใช้จ่าย
ง. รูจ้ กั เลี้ยงชีพ
เฉลยข้อ ก.
๔๔. ผูใ้ ด ชื่อว่ามีจาคสัมปทา ?
ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. เจริญภาวนา
ง. เชื่อกฎแห่งกรรม
เฉลยข้อ ก.
๔๕. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ ลับหลังตัง้ นินทา เป็ นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. ปอกลอก
ข. ดีแต่พดู
ค. ชักชวนในทางฉิบหาย
ง. หัวประจบ
เฉลยข้อ ง.
๔๖. ห้ามไม่ให้ทาชัว่ ให้ตงั้ อยู่ในความดี เป็ นลักษณะของมิตรประเภทใด ?
ก. มีอปุ การะ
ข. ร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. แนะประโยชน์
ง. มีความรักใคร่
เฉลยข้อ ค.

-๑๔๕-

๔๗. การประพฤติสงั คหวัตถุธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ?
ก. ความสามัคคี
ข. ความสาเร็จ
ค. ความเจริญ
ง. ความยุตธิ รรม
เฉลยข้อ ก.
๔๘. บรรดาทิศทัง้ ๖ ทิศเบื้องบน หมายถึงใคร ?
ก. มารดาบิดา
ข. ครูอาจารย์
ค. พระมหากษัตริย ์
ง. สมณพราหมณ์
เฉลยข้อ ง.
๔๙. ก่อการทะเลาะวิวาท เป็ นโทษของอบายมุขใด ?
ก. ดื่มนา้ เมา
ข. เทีย่ วกลางคืน
ค. ดูการเล่น
ง. เล่นการพนัน
เฉลยข้อ ก.
๕๐. ข้อใด เป็ นโทษของการคบคนชัว่ เป็ นมิตร ?
ก. ไม่มใี ครเชื่อถือ
ข. ถูกหวาดระแวง
ค. ถูกติเตียน
ง. เป็ นนักเลงหัวไม้
เฉลยข้อ ง.
-------------------

-๑๔๖-

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๑๔๗-
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ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธะ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. พุทธประวัตไิ ด้แก่ประวัตขิ องใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสาวก
ค. พระสาวิกา
ง. พุทธบริษทั
เฉลยข้อ ก.
๒. ชนชาติใด อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน?
ก. สักกะ
ข. มิลกั ขะ
ค. อริยกะ
ง. โกลิยะ
เฉลยข้อ ข.
๓. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน เขตแดนชัน้ ในเรียกว่าอะไร ?
ก. ปัจจันตชนบท
ข. สักกชนบท
ค. มัชฌิมชนบท
ง. โกศลชนบท
เฉลยข้อ ค.
๔. ข้อใด ไม่จดั เข้าใน ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป ?
ก. อังคะ
ข. มคธะ
ค. วิเทหะ
ง. วัชชี
เฉลยข้อ ค.

-๑๔๘-

๕. ข้อใดไม่จดั เข้าในวรรณะ ๔ ?
ก. กษัตริย ์
ข. พราหมณ์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล
เฉลยข้อ ง.
๖. การศึกษาเรื่องยุทธวิธี กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของวรรณะใด ?
ก. กษัตริย ์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
เฉลยข้อ ก.
๗. กษัตริยผ์ ูท้ รงเป็ นต้นวงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร ?
ก. สุทโธทนะ
ข. โอกกากราช
ค. พิมพิสาร
ง. ปเสนทิโกศล
เฉลยข้อ ข.
๘. พระโอรสพระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช ทรงสร้างเมืองใหม่ช่อื ว่าอะไร ?
ก. พาราณสี
ข. กบิลพัสดุ ์
ค. เทวทหะ
ง. ราชคฤห์
เฉลยข้อ ข.
๙. พระโอรสที่ประสูตจิ ากพระเจ้าสีหหนุกบั พระนางกัญจนา มีพระนามว่าอะไร ?
ก. สุทโธทนะ
ข. สุปปพุทธะ
ค. ทัณฑปาณิ
ง. เทวทัต
เฉลยข้อ ก.
๑๐. วันขึ้น ๑๕ คา่ เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
ก. ประสูติ
ข. ปรินิพพาน
ค. ถวายพระเพลิง
ง. แบ่งพระบรมสารีรกิ ธาตุ
เฉลยข้อ ก.

-๑๔๙-

๑๑. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอะไร ?
ก. มีรูปงาม
ข. มีปญั ญามาก
ค. มีความต้องการสาเร็จ
ง. มีกาลังมาก
เฉลยข้อ ค.
๑๒. พระราชบิดาให้สร้างปราสาท ๓ ฤดูแก่พระกุมาร ขณะมีพระชนมายุก่ปี ี ?
ก. ๗ ปี
ข. ๑๖ ปี
ค. ๒๙ ปี
ง. ๓๕ ปี
เฉลยข้อ ข.
๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นอะไร จึงเสด็จออกผนวช ?
ก. เทวทูต
ข. ธรรมทูต
ค. ราชทูต
ง. ยมทูต
เฉลยข้อ ก.
๑๔. ขณะเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ ๒๙ ปี เกิดเหตุการณ์สาคัญอะไร ?
ก. อภิเษกสมรส
ข. ราชาภิเษก
ค. ออกผนวช
ง. ตรัสรู ้
เฉลยข้อ ค.
๑๕. ข้อใด ไม่ใช่พระปัญจวัคคียต์ ดิ ตามพระมหาบุรุษออกบวช ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ยสะ
ง. อัสสชิ
เฉลยข้อ ค.
๑๖. กดพระทนต์ดว้ ยพระทนต์เป็ นการบาเพ็ญทุกรกิริยาในวาระใด ?
ก. วาระที่ ๑
ข. วาระที่ ๒
ค. วาระที่ ๓
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.

-๑๕๐-

๑๗. พระมหาบุรุษทรงเลิกบาเพ็ญทุกรกิรยิ า เพราะเหตุใด ?
ก. ใช้เวลามาก
ข. ไม่ใช่ทางตรัสรู ้
ค. คลายความเพียร
ง. ท้อพระทัย
เฉลยข้อ ข.
๑๘. พระพุทธเจ้าตรัสรูอ้ ะไร ?
ก. อริยสัจ ๔
ข. มรรค ๔
ค. ผล ๔
ง. อิทธิบาท ๔
เฉลยข้อ ก.
๑๙. สถานทีเ่ สวยวิมตุ ติสุขของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ก่แี ห่ง ?
ก. ๓ แห่ง
ข. ๔ แห่ง
ค. ๗ แห่ง
ง. ๘ แห่ง
เฉลยข้อ ค.
๒๐. พระพุทธเจ้าเสวยวิมตุ ติสุขทีต่ น้ อชปาลนิโครธ ทรงพิจารณาหลักธรรมอะไร ?
ก. ปฏิจจสมุปบาท
ข. สุตตันตปิ ฎก
ค. อภิธรรมปิ ฎก
ง. วินยั ปิ ฎก
เฉลยข้อ ก.
๒๑. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?
ก. ฆฏิการพรหม
ข. สหัมบดีพรหม
ค. พระอินทร์
ง. ท้าวจตุโลกบาล
เฉลยข้อ ข.
๒๒. กามสุขลั ลิกานุ โยคและอัตตกิลมถานุโยคทรงแสดงแก่ใครเป็ นครัง้ แรก ?
ก. ปัญจวัคคีย ์
ข. ภัททวัคคีย ์
ค. ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง
ง. สหายพระยสะ
เฉลยข้อ ก.

-๑๕๑-

๒๓. ใครตัง้ ความปรารถนาว่า ขอให้พระอรหันต์มายังแว่นแคว้นของตน ?
ก. พระเจ้าสีหหนุ
ข. พระเจ้าสุทโธทนะ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. เจ้ามัลละ
เฉลยข้อ ค.
๒๔. อุบาสกยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็ นสรณะคนแรกคือใคร ?
ก. ตปุสสะ
ข. ภัลลิกะ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. บิดาของพระยสะ
เฉลยข้อ ง.
๒๕. ใครเคยนับถือลัทธิการบูชาไฟก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา ?
ก. ชฎิล ๓ พีน่ อ้ ง
ข. อุปติสสะ
ค. โกลิตะ
ง. สัญชัย
เฉลยข้อ ก.
๒๖. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอัสสชิ
ง. พระมหากัสสปะ
เฉลยข้อ ค.
๒๗. เธอไม่พงึ ชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. ระอานนท์
ค. พระยสะ
ง. พระโมคคัลลานะ
เฉลยข้อ ง.
๒๘. ความง่วงเป็ นอุปสรรคในการบาเพ็ญเพียรของใคร ?
ก. พระโกณฑัญญะ
ข. พระยสะ
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระสารีบตุ ร
เฉลยข้อ ค.

-๑๕๒-

๒๙. ข้อใด กล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ได้ถกู ต้อง ?
ก. ปฐมเทศนา
ข. หัวใจพระพุทธศาสนา
ค. พระปาติโมกข์
ง. ปัจฉิมโอวาท
เฉลยข้อ ข.
๓๐. ใครเป็ นกาลังสาคัญสนับสนุนการประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าอชาตศัตรู
ค. อนาถปิ ณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
เฉลยข้อ ก.
๓๑. เมืองหลวงของแคว้นมคธที่ทรงประกาศพระศาสนาเป็ นครัง้ แรก ชื่อว่าอะไร ?
ก. พาราณสี
ข. สาวัตถี
ค. เวสาลี
ง. ราชคฤห์
เฉลยข้อ ง.
๓๒. ใครไม่ได้รบั การอุปสมบทในการบาเพ็ญพุทธกิจ ณ แคว้นมคธ ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อง.
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีทาปุพพเปตพลีครัง้ แรกแก่ใคร ?
ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. นางวิสาขา
ง. สิงคาลมาณพ
เฉลยข้อ ข.
๓๔. ใครเป็ นทูตทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จสู่นครกบิลพัสดุเ์ ป็ นผลสาเร็จ ?
ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. ฉันนอามาตย์
ง. กาฬุทายีอามาตย์
เฉลยข้อ ง.

-๑๕๓-

๓๕. ในคราวเสด็จนครกบิลพัสดุท์ รงโปรดพระประยูรญาติดว้ ยชาดกอะไร ?
ก. เวสสันดร
ข. มหาชนก
ค. สุวรรณสาม
ง. มโหสถ
เฉลยข้อ ก.
๓๖. พระพุทธเจ้าตรัสกะมารถึงวันปรินิพพานล่วงหน้า ๓ เดือน เรียกว่าอะไร ?
ก. ปลงบริขาร
ข. ปลงอายุสงั ขาร
ค. ปลงธรรมสังเวช
ง. ปัจฉิมโอวาท
เฉลยข้อ ข.
๓๗. ปัจฉิมบิณฑบาตทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรับเป็ นครัง้ สุดท้าย คืออะไร ?
ก. ข้าวมธุปายาส
ข. ข้าวยาคู
ค. สัตตุกอ้ นสัตตุผง
ง. สุกรมัทวะ
เฉลยข้อ ง.
๓๘. พระอานนท์ถามใครว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วหรือ ?
ก. พระอุปวาณะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอนุรุทธะ
เฉลยข้อ ง.
๓๙. พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญพุทธกิจกี่พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน ?
ก. ๒๙ พรรษา
ข. ๓๕ พรรษา
ค. ๔๕ พรรษา
ง. ๘๐ พรรษา
เฉลยข้อ ค.
๔๐. สถานทีใ่ ดไม่จดั เข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ?
ก. ประสูติ
ข. ตรัสรู ้
ค. แสดงปฐมเทศนา
ง. ปลงอายุสงั ขาร
เฉลยข้อ ง.

-๑๕๔-

ศาสนพิธี
๔๑. ข้อใด เป็ นเหตุเกิดพิธกี รรมในทางพระพุทธศาสนา ?
ก. การอ้อนวอน
ข. การบวงสรวง
ค. การเซ่นไหว ้
ง. การทาบุญ
เฉลยข้อ ง.
๔๒. ข้อใด จัดเป็ นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ?
ก. พิธบี ูชายัญ
ข. พิธถี อื ศีลอุโบสถ
ค. พิธลี า้ งบาป
ง. พิธเี ซ่นไหว้
เฉลยข้อ ข.
๔๓. การบาเพ็ญกุศลศพ จัดเข้าในพิธใี ด ?
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณณกพิธี
เฉลยข้อ ข.
๔๔. พิธเี วียนเทียนเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนามีก่วี นั ?
ก. ๓ วัน
ข. ๔ วัน
ค. ๕ วัน
ง. ๖ วัน
เฉลยข้อ ข.
๔๕. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฎฐมีบูชา
เฉลยข้อ ง.
๔๖. มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะปัญจะสีลานิ ยาจามะ เป็ นคากล่าวอะไร ?
ก. อาราธนาศีล
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.

-๑๕๕-

๔๗. โต๊ะหมูบ่ ูชา ตามหลักศาสนพิธใี ห้ตงั้ อยู่ดา้ นใดของพระสงฆ์ ?
ก. ด้านหน้า
ข. ด้านหลัง
ค. ด้านขวามือ
ง. ด้านซ้ายมือ
เฉลยข้อ ค.
๔๘. เมือ่ พระสงฆ์สวดถึงบทว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง ... เจ้าภาพจุดเทียนอะไร ?
ก. เทียนชนวน
ข. เทียนบูชาพระ
ค. เทียนชัย
ง. เทียนนา้ มนต์
เฉลยข้อ ง.
๔๙. กฐินทีพ่ ระมหากษัตริยเ์ สด็จไปถวายพระอารามหลวงเป็ นกฐินประเภทใด ?
ก. กฐินหลวง
ข. กฐินพระราชทาน
ค. กฐินต้น
ง. กฐินสามัคคี
เฉลยข้อ ก.
๕๐. การอุทศิ ส่วนบุญให้แก่บรรพชนหรือสรรพสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
ก. การอนุ โมทนาบุญ
ข. การแผ่เมตตา
ค. การบังสุกลุ
ง. การกรวดนา้
เฉลยข้อ ง.
-------------------

-๑๕๖-

เฉลยวิชาพุทธะ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๑๕๗-
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ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. คุณธรรมใดทาให้กายวาจาเป็ นปกติเรียบร้อย ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ข.
๒. ศีล แปลว่าอะไร ?
ก. แบ่งปัน
ข. ปกติ
ค. ตัง้ ใจ
ง. รอบรู ้
เฉลยข้อ ข.
๓. คนทีม่ งุ่ ร้ายทาลายชีวติ ผูอ้ ่นื เพราะขาดศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
เฉลยข้อ ก.
๔. ศีลประเภทใด เป็ นพื้นฐานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
เฉลยข้อ ก.

-๑๕๘-

๕. ข้อใด มิใช่วตั ถุประสงค์ของโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล ๕ ?
ก. ปรองดอง
ข. สามัคคี
ค. สันติสุข
ง. แตกแยก
เฉลยข้อ ง.
๖. ธรรมใด เป็ นเหตุให้ศีลมันคง
่ ?
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญูกตเวที
เฉลยข้อ ข.
๗. ศีลข้อที่ ๑ ส่งเสริมให้บคุ คลมีคุณธรรมใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. สติ
เฉลยข้อ ก.
๘. การทาชีวติ สัตว์ให้ตกล่วงไป ตรงกับข้อใด ?
ก. ให้ตาย
ข. ให้ลาบาก
ค. ให้เจ็บ
ง. ให้พกิ าร
เฉลยข้อ ก.
๙. การทาร้ายผูอ้ ่นื ให้สูญเสียสิง่ ใด จัดเป็ นอนุ โลมปาณาติบาต ?
ก. เสียโฉม
ข. เสียทรัพย์
ค. เสียสัตย์
ง. เสียสติ
เฉลยข้อ ก.
๑๐. ศีลข้อที่ ๑ ห้ามกระทาในเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. คบชู ้
ง. โกหก
เฉลยข้อ ก.
๑๑. นาสัตว์มาเลี้ยงแล้วปล่อยให้อดอยาก จัดเป็ นทรกรรมใด ?
ก. ใช้การ
ข. กักขัง
ค. เล่นสนุก
ง. ผจญสัตว์
เฉลยข้อ ข.

-๑๕๙-

๑๒. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพสุจริต ?
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
เฉลยข้อ ข.
๑๓. การถือเอาทรัพย์ในเวลาทีเ่ จ้าของเผลอ จัดเป็ นโจรกรรมใด ?
ก. ลัก
ข. ฉก
ค. ฉ้อ
ง. ตู่
เฉลยข้ อ ข.
๑๔. การกระทาใด ผิดศีลข้อที่ ๒ ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. โกหก
ง. ดื่มสุรา
เฉลยข้อ ข.
๑๕. ศีลข้อที่ ๒ ป้ องกันปัญหาสังคมในเรื่องใด ?
ก. ทาร้ายกัน
ข. คดโกง
ค. มัวทางเพศ
่
ง. ทะเลาะวิวาท
เฉลยข้อ ข.
๑๖. การพูดปดเพือ่ เอาทรัพย์คนอื่น จัดเป็ นโจรกรรมใด ?
ก. ตู่
ข. ฉ้อ
ค. หลอก
ง. ลวง
เฉลยข้อ ค.
๑๗. การลอบทาลายทรัพย์สนิ ผูอ้ ่นื ตรงกับข้อใด ?
ก. ปล้น
ข. สมโจร
ค. ปอกลอก
ง. ผลาญ
เฉลยข้อ ง.
๑๘. การถือเอาทรัพย์ผูอ้ ่นื โดยอาการเป็ นโจร ตรงกับข้อใด ?
ก. กรรโชก
ข. ผลาญ
ค. รับสินบน
ง. หยิบฉวย
เฉลยข้อ ก.

-๑๖๐-

๑๙. ความพยายามใด จัดเป็ นองค์แห่งศีลข้อที่ ๒ ?
ก. ฆ่า
ข. ลัก
ค. เสพ
ง. พูด
เฉลยข้อ ข.
๒๐. ศีลข้อที่ ๒ ให้ผลดีแก่ผูร้ กั ษาอย่างไร ?
ก. อายุยนื
ข. ไม่ขดั สน
ค. ไว้ใจกัน
ง. น่าเชื่อถือ
เฉลยข้อ ข.
๒๑. ศีลข้อที่ ๒ ให้งดเว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ?
ก. ชีวติ
ข. ทรัพย์สนิ
ค. คู่ครอง
ง. คาพูด
เฉลยข้อ ข.
๒๒. การใช้อานาจหน้าทีถ่ อื เอาทรัพย์โดยทุจริต เป็ นโจรกรรมใด ?
ก. เบียดบัง
ข. สับเปลีย่ น
ค. ลักลอบ
ง. ยักยอก
เฉลยข้อ ง.
๒๓. ศีลข้อใด ส่งเสริมให้คู่ครองไว้วางใจกัน ?
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
เฉลยข้อ ข.
๒๔. การล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ เกิดขึ้นในทางใด ?
ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๒๕. สุภาษิตข้อใด ส่งเสริมไม่ให้ประพฤติผดิ ศีลข้อที่ ๓ ?
ก. รักนวลสงวนตัว
ข. รักดีหามจัว่
ค. รักชัว่ หามเสา
ง. รักยาวให้บนั ่
เฉลยข้อ ก.

-๑๖๑-

๒๖. ศีลข้อที่ ๓ สร้างความมันคงแก่
่
ครอบครัวในด้านใด ?
ก. อาชีพ
ข. ชีวติ คู่
ค. การงาน
ง. การศึกษา
เฉลยข้อ ข.
๒๗. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
ก. ชีวติ
ข. ทรัพย์สนิ
ค. เพศ
ง. คาพูด
เฉลยข้อ ค.
๒๘. ศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมในเรื่องใด ?
ก. ตบตีกนั
ข. ลักขโมย
ค. หย่าร้าง
ง. ทะเลาะกัน
เฉลยข้อ ค.
๒๙. ศีลข้อว่า มุสาวาทา เวรมณี ให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
เฉลยข้อ ค.
๓๐. พูดยุยงให้แตกกัน เรียกว่าอะไร ?
ก. ส่อเสียด
ข. หลอก
ค. กลับคา
ง. ยอ
เฉลยข้อ ก.
๓๑. การพูดให้เข้าใจผิด เช่น เห็นบอกว่าไม่เห็น เรียกว่าอะไร ?
ก. ปด
ข. ทนสาบาน
ค. มารยา
ง. ทาเลศ
เฉลยข้อ ก.
๓๒. การพูดโกหกด้วยความคะนองปาก ตรงกับอนุ โลมมุสาข้อใด ?
ก. มารยา
ข. ทาเลศ
ค. เสียดแทง
ง. สับปลับ
เฉลยข้อ ง.

-๑๖๒-

๓๓. การพูดเช่นใด จัดเป็ นอนุโลมมุสา ?
ก. ให้เข้าใจผิด
ค. โกหกซึง่ หน้า
เฉลยข้อ ง.

ข. เล่นสานวน
ง. ให้เจ็บใจ

๓๔. ข้อใด ไม่จดั เป็ นปฏิสสวะ ?
ก. อาความ
ข. ผิดสัญญา
ค. เสียสัตย์
ง. คืนคา
เฉลยข้อ ก.
๓๕. คาพูดว่า ท่านประธานที่เคารพ แต่หาเคารพไม่ ตรงกับข้อใด ?
ก. สาคัญผิด
ข. พลัง้
ค. โวหาร
ง. นิยาย
เฉลยข้อ ค.
๓๖. มุสาวาททีแ่ สดงออกทางวาจา มีลกั ษณะตรงกับข้อใด ?
ก. ให้ฆ่าสัตว์
ข. ให้ลกั ทรัพย์
ค. ให้การเท็จ
ง. ให้ด่มื สุรา
เฉลยข้อ ค.
๓๗. ศีลข้อที่ ๕ บัญญัตขิ ้นึ เพือ่ ให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
เฉลยข้อ ง.
๓๘. ข้อใด เป็ นประโยชน์ของการไม่ด่มื นา้ เมา ?
ก. ไม่โหดร้าย
ข. ไม่มอื ไว
ค. ไม่มกั มาก
ง. ไม่เกิดโรค
เฉลยข้อ ง.
๓๙. กิรยิ าใด ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการเลิกดื่มสุรา ?
ก. การลด
ข. การละ
ค. การเลิก
ง. การลวง
เฉลยข้อ ง.

-๑๖๓-

๔๐. สัมปัตตวิรตั ิ มีลกั ษณะงดเว้นอย่างไร ?
ก. เฉพาะหน้า
ข. เฉพาะข้อ
ค. เด็ดขาด
ง. ชัว่ คราว
เฉลยข้อ ก.
๔๑. ธรรมอันเป็ นเครื่องอุดหนุนศีลให้มนั ่ คง ตรงกับข้อใด ?
ก. เบญจศีล
ข. เบญจธรรม
ค. เบญจพล
ง. เบญจขันธ์
เฉลยข้อ ข.
๔๒. คิดช่วยให้ผูอ้ ่นื พ้นทุกข์ เพราะมีกลั ยาณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทติ า
ง. อุเบกขา
เฉลยข้อ ข.
๔๓. กัลยาณธรรมใด สนับสนุ นศีลข้อที่ ๒ ให้มนคง
ั่ ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. ความมีสตั ย์
เฉลยข้อ ข.
๔๔. ข้อใด ไม่จดั เป็ นสัมมาอาชีวะ ?
ก. ขายกัญชา
ข. ขายกาแฟ
ค. ขายนา้ ดื่ม
ง. ขายข้าวต้ม
เฉลยข้อ ก.
๔๕. กัลยาณธรรมใด ช่วยระมัดระวังไม่ให้ประพฤติผดิ ในกาม ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. ความมีสตั ย์
เฉลยข้อ ค.
๔๖. ปติวตั ร เป็ นคุณธรรมทีภ่ รรยาพึงปฏิบตั ติ ่อใคร ?
ก. คู่นอน
ข. คู่คิด
ค. คู่ครอง
ง. คู่ใจ
เฉลยข้อ ค.

-๑๖๔-

๔๗. ความประพฤติตนเป็ นคนตรง เป็ นกัลยาณธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. ความมีสตั ย์
เฉลยข้อ ง.
๔๘. รูอ้ ปุ การะที่ท่านทาแล้ว จัดเป็ นความมีสตั ย์ในข้อใด ?
ก. เทีย่ งธรรม
ข. ซือ่ ตรง
ค. สวามิภกั ดิ์
ง. กตัญญู
เฉลยข้อ ง.
๔๙. กัลยาธรรมใด ช่วยลดปัญหาอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. กามสังวร
ง. สติรอบคอบ
เฉลยข้อ ง.
๕๐. บุคคลผูต้ งั้ มันอยู
่ ่ในศีล ย่อมได้รบั อานิสงส์เช่นใด ?
ก. โภคสมบัติ
ข. สวรรค์สมบัติ
ค. นิพพานสมบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
-------------------

-๑๖๕-

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ ตรี
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ข
ข
ก
ก
ง
ข
ก
ก
ก
ก

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ข
ข
ข
ข
ข
ค
ง
ก
ข
ข

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

ข
ง
ข
ก
ก
ข
ค
ค
ค
ก

-๑๖๖-
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ปัญหาวิชากระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สุขกามานิ ภูตานิ
อตฺตโน สุขเมสาโน

โย ทณฺเฑน วิหสึ ติ
เปจฺจโส น ลภเต สุข

สัตว์ทงั้ หลาย ย่อมต้องการความสุข ผูใ้ ดแสวงหาสุขเพื่อตน เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา
ผูน้ นั้ ละไปแล้ว ย่อมไม่ได้สุข
(พุทธฺ ) ขุ.ธ. ๒๕/๓๒.

---------------------แต่ งอธิบายให้สมเหตุผล อ้า งสุ ภาษิต อื่นมาประกอบด้วย ๒ ข้อ และบอกชื่อ
คัมภีรท์ ่มี าแห่งสุภาษิตนัน้ ด้วย สุภาษิตที่อา้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ติดต่อสมเรื่อง
กับกระทูต้ งั้
ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง้ แต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชัว้ โมง

-๑๖๗-

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. สมถกรรมฐาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. สงบใจ
ข. สงบกาย
ค. สงบวาจา
ง. สงบภัย
เฉลยข้อ ก.
๒. การพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ จัดเป็ นกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. สมถะ
ข. วิปสั สนา
ค. อสุภะ
ง. เมตตา
เฉลยข้อ ข.
๓. ข้อใด จัดเป็ นกิเลสกาม ?
ก. รูป
ค. กลิน่
เฉลยข้อ ง.

ข. เสียง
ง. ราคะ

๔. การละความชัว่ ทาความดี จัดเป็ นบูชาประเภทใด ?
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบตั ิบูชา
ค. พุทธบูชา
ง. สังฆบูชา
เฉลยข้อ ข.

-๑๖๘-

๕. การต้อนรับผูม้ าเยีย่ มเยียนด้วยนา้ ดื่ม จัดเข้าในข้อใด ?
ก. อามิสบูชา
ค. อามิสปฏิสนั ถาร
เฉลยข้อ ค.

ข. ปฏิบตั ิบูชา
ง. ธัมมปฏิสนั ถาร

๖. ความคิดเช่นไร จัดเป็ นพยาบาทวิตก ?
ก. คิดดื่มสุรา
ค. คิดชิงทรัพย์
เฉลยข้อ ง.

ข. คิดเล่นการพนัน
ง. คิดจองเวร

๗. พยาบาทวิตกมีอะไรเป็ นมูล ?
ก. ราคะ
ค. โมหะ
เฉลยข้อ ข.

ข. โทสะ
ง. โลภะ

๘. เมตตาต่อผูอ้ ่นื จัดเป็ นวิตกใด ?
ก. เนกขัมมวิตก
ค. อวิหงิ สาวิตก
เฉลยข้อ ข.

ข. อพยาบาทวิตก
ง. พยาบาทวิตก

๙. ผูม้ อี วิหงิ สาวิตก มักมีความคิดเช่นใด ?
ก. ไม่รกั สัตว์
ค. ไม่ขโมยสัตว์
เฉลยข้อ ง.

ข. ไม่เลี้ยงสัตว์
ง. ไม่ทรมานสัตว์

๑๐. มัวเมาในกามคุณ เพราะถูกแผดเผาด้วยไฟอะไร ?
ก. ราคะ
ค. โมหะ
เฉลยข้อ ก.

ข. โทสะ
ง. ถูกทุกข้อ

-๑๖๙-

๑๑. ผูถ้ กู ไฟคือโมหะแผดเผา มีอาการเช่นใด ?
ก. เครียด
ข. เร่าร้อน
ค. กลัว
ง. ลุม่ หลง
เฉลยข้อ ง.
๑๒. ผูม้ ธี มั มาธิปเตยยะมีลกั ษณะเช่นไร ?
ก. ถือตัวตน
ค. ถือความถูกต้อง
เฉลยข้อ ค.

ข. ถือพวกพ้อง
ง. ถือเสียงส่วนใหญ่

๑๓. การปกครองทีถ่ อื เสียงข้างมากเป็ นใหญ่จดั เข้าในข้อใด ?
ก. อัตตาธิปไตย
ข. โลกาธิปไตย
ค. ธัมมาธิปไตย
ง. อนาธิปไตย
เฉลยข้อ ข.
๑๔. ปัญญาหยัง่ รูใ้ นอริยสัจมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ฌาน
ค. สมาบัติ
เฉลยข้อ ข.

ข. ญาณ
ง. สมาธิ

๑๕. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอนุ สาสนีปาฏิหาริย ์ เพราะเหตุใด ?
ก. ทาให้สวย
ข. ทาให้รวย
ค. ทาให้ฉลาด
ง. ทาให้พน้ ทุกข์
เฉลยข้อ ง.
๑๖. บรรดาปิ ฎก ๓ พระวินยั ปิ ฎกว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. ข้อบัญญัติ
ข. นิทานชาดก
ค. ตานาน
ง. ปรมัตถธรรม
เฉลยข้อ ก.

-๑๗๐-

๑๗. พุทธกิจที่ทรงบาเพ็ญในฐานะเป็ นพระพุทธเจ้า ตรงกับจริยาใด ?
ก. โลกัตถจริยา
ข. ญาตัตถจริยา
ค. พุทธัตถจริยา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๑๘. พระพุทธรูปปางห้ามญาติ แสดงถึงจริยาใด ?
ก. โลกัตถจริยา
ข. ญาตัตถจริยา
ค. พุทธัตถจริยา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๑๙. วัฏฏะ วนหรือหมุน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. เวียนว่ายตายเกิด
ข. แก่เจ็บตาย
ค. โลกหมุน
ง. เปลีย่ นฤดู
เฉลยข้อ ก.
๒๐. อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขา ตรงกับข้อใด ?
ก. กาจัดภัย
ข. กาจัดโศก
ค. กาจัดโรค
ง. กาจัดกิเลส
เฉลยข้อ ง.
๒๑. อปัสเสนธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. เป็ นทีพ่ ง่ึ พิง
ข. เป็ นทีเ่ จริญ
ค. เป็ นที่สาเร็จ
ง. เป็ นที่หลุดพ้น
เฉลยข้อ ก.
๒๒. อปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ได้แก่บรรเทาอะไร ?
ก. อกุศลมูล
ข. อกุศลกรรม
ค. อกุศลวิตก
ง. อกุศลธรรม
เฉลยข้อ ค.

-๑๗๑-

๒๓. ถูกผิดว่าไปตามความเป็ นจริง จัดเป็ นอัปปมัญญาข้อใด ?
ก. เมตตา
ค. มุทติ า
เฉลยข้อ ง.

ข. กรุณา
ง. อุเบกขา

๒๔. แผ่เมตตาอย่างไร จัดเป็ นอัปปมัญญา ?
ก. เจาะจงบุคคล
ข. จากัดบุคคล
ค. ไม่จากัดบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๒๕. ผูถ้ งึ กระแสนิพพาน หมายถึงใคร ?
ก. พระโสดาบัน
ค. พระอนาคามี
เฉลยข้อ ก.

ข. พระสกทาคามี
ง. พระอรหันต์

๒๖. ผูม้ าสู่โลกนี้อีกครัง้ เดียว หมายถึงใคร ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
เฉลยข้อ ข.
๒๗. กิเลสที่เป็ นดุจกระแสนา้ ท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?
ก. โอฆะ
ข. อาสวะ
ค. มานะ
ง. ทิฏฐิ
เฉลยข้อ ก.
๒๘. ไม่รูเ้ หตุเกิดทุกข์ เพราะถูกครอบงาด้วยโอฆะใด ?
ก. กาโมฆะ
ข. ภโวฆะ
ค. ทิฏโฐฆะ
ง. อวิชโชฆะ
เฉลยข้อ ง.

-๑๗๒-

๒๙. ปหานะ เป็ นกิจของอริยสัจ ข้อใด ?
ก. ทุกขสัจ
ค. นิโรธสัจ
เฉลยข้อ ข.

ข. สมุทยั สัจ
ง. มรรคสัจ

๓๐. ผูเ้ ข้าไปนัง่ ใกล้พระรัตนตรัย หมายถึงใคร ?
ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. สามเณร
ง. อุบาสก
เฉลยข้อ ง.
๓๑. ผูฟ้ งั คาสอนแล้วไม่รูไ้ ม่เข้าใจ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. อุคฆติตญั ญู
ค. เนยยะ
เฉลยข้อ ง.

ข. วิปจิตญั ญู
ง. ปทปรมะ

๓๒. พระอริยบุคคลชัน้ ใด ทาราคะโทสะโมหะให้เบาบาง ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
เฉลยข้อ ข.
๓๓. คนทีม่ จี ิตใจตระหนี่ ควรฟังอนุปพุ พีกถาข้อใด ?
ก. ทานกถา
ค. สัคคกถา
เฉลยข้อ ก.

ข. สีลกถา
ง. กามาทีนวกถา

๓๔. โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕ จัดเข้าในอนุปพุ พีกถาข้อใด ?
ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา
เฉลยข้อ ข.

-๑๗๓-

๓๕. ไม่ยอมให้สกุลอื่นเข้ามาเกี่ยวดองด้วย จัดว่ามีมจั ฉริยะใด ?
ก. อาวาสมัจฉริยะ
ค. ลาภมัจฉริยะ
เฉลยข้อ ข.

ข. กุลมัจฉริยะ
ง. วัณณมัจฉริยะ

๓๖. ความเจ็บไข้ได้ป่วย จัดเป็ นมารชนิดใด ?
ก. ขันธมาร
ข. กิเลสมาร
ค. มัจจุมาร
ง. เทวปุตตมาร
เฉลยข้อ ก.
๓๗. ดีใจได้รบั ทุนการศึกษา จัดว่ามีเวทนาใด ?
ก. สุขเวทนา
ค. โทมนัสเวทนา
เฉลยข้อ ข.

ข. โสมนัสเวทนา
ง. อุเบกขาเวทนา

๓๘. ผูม้ ปี กติโกรธง่าย พึงแก้ดว้ ยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. เมตตา
ข. อสุภะ
ค. อนุสสติ
ง. อานาปานสติ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. ผูม้ ปี กติฟ้ งุ ซ่าน พึงแก้ดว้ ยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
ก. พรหมวิหาร
ข. อสุภะ
ค. อนุสสติ
ง. อานาปานสติ
เฉลยข้อ ง.
๔๐. โอปนยิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ควรเรียกให้มาดู
ค. ไม่จากัดกาล
เฉลยข้อ ข.

-๑๗๔-

ข. ควรน้อมเข้ามา
ง. พึงรูเ้ ฉพาะตน

๔๑. ธรรมคุณข้อว่า อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ลา้ สมัย
ค. ทันสมัย
เฉลยข้อ ค.

ข. ล้าสมัย
ง. ตามสมัย

๔๒. การรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ตรงกับวิสุทธิขอ้ ใด ?
ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวสิ ุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ
เฉลยข้อ ก.
๔๓. ผูไ้ ม่ทาบาปแม้ในทีล่ บั ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
ก. อรห

ข. สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ

ค. สุคโต

ง. โลกวิทู

เฉลยข้อ ก.
๔๔. ผูเ้ สด็จไปทาประโยชน์ให้เกิดแก่มหาชน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?
ก. สมฺมาสมฺพทุ โฺ ธ
ค. สุคโต
เฉลยข้อ ค.

ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ง. โลกวิทู

๔๕. พุทโฺ ธ เป็ นผูต้ ่นื แล้ว หมายถึงตื่นจากอะไร ?
ก. กิเลส

ข. โมหะ

ค. ทิฏฐิ
เฉลยข้อ ก.

ง. มานะ

๔๖. พระสงฆ์ได้ช่อื ว่า อุชปุ ฏิปนฺโน เพราะปฏิบตั ิตรงต่ออะไร ?
ก. ระเบียบ
ข. ประเพณี
ค. ตารา
ง. ธรรมวินยั
เฉลยข้อ ง.

-๑๗๕-

๔๗. เมือ่ กล่าวว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต...หมายถึงระลึกถึงอะไร ?
ก. พระพุทธคุณ
ค. พระสังฆคุณ
เฉลยข้อ ค.

ข. พระธรรมคุณ
ง. พระรัตนตรัย

๔๘. คาว่า สูต้ ่อไปตราบเท่าทีล่ มหายใจยังอยู่ แสดงว่าบาเพ็ญบารมีใด ?
ก. ขันติบารมี
ข. วิรยิ บารมี
ค. สัจจบารมี
ง. อธิษฐานบารมี
เฉลยข้อ ข.
๔๙. กรรมใด แต่งให้ไปเกิด ?
ก. อโหสิกรรม
ค. ครุกรรม
เฉลยข้อ ข.

ข. ชนกกรรม
ง. อุปตั ถัมภกกรรม

๕๐. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมทีใ่ ห้ผลในภพใด ?
ก. ภพนี้
ข. ภพหน้า
ค. ภพต่อไป
ง. ทุกภพ
เฉลยข้อ ก.
----------------------

-๑๗๖-

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๑๗๗-
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ปัญหาและเฉลยวิชาอนุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. การศึกษาปฏิปทาจริยวัตรของพระอนุพทุ ธะ มีประโยชน์อย่างไร ?
ก. ได้รูป้ ระวัติ
ข. ได้แบบอย่าง
ค. ได้ปฏิบตั ิตาม
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๒. ข้อใด ไม่ใช่เหตุผลในการตัง้ พระสาวกให้ดารงตาแหน่งเอตทัคคะ ?
ก. เคยปรารถนา
ข. ชานาญด้านนัน้
ค. มีความใกล้ชิด
ง. มีคุณเหนือผูอ้ ่นื
เฉลยข้อ ค.
๓. เมือ่ พระมหาบุรุษประสูตไิ ด้ ๕ วัน พราหมณ์ใด ได้เข้าร่วมพิธขี นานพระนาม ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. มหานามะ
ง. อัสสชิ
เฉลยข้อ ก.
๔. ใครเห็นว่า ลัทธิบูชาไฟของตนไม่มแี ก่นสาร จึงขอบวชในพระพุทธศาสนา?
ก. อุรุเวลกัสสปะ
ข. ปิ ปผลิมาณพ
ค. อุปติสสมาณพ
ง. โกลิตมาณพ
เฉลยข้อ ก.

-๑๗๘-

๕. พระองค์ทรงเห็นใครเป็ นกาลังในการช่วยประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ ?
ก. ชฎิลพีน่ อ้ ง
ข. กาฬุทายีอามาตย์
ค. ฉันนะอามาตย์
ง. ราธพราหมณ์
เฉลยข้อ ก.
๖. อุปติสสมาณพและโกลิตมาณพดูมหรสพแล้ว เกิดความรูส้ กึ อย่างไร ?
ก. ความเชื่อ
ข. ความเลือ่ มใส
ค. ความยินดี
ง. ความเบือ่ หน่าย
เฉลยข้อ ง.
๗. คาว่า ในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมากสัญชัยปริพาชกถามใคร ?
ก. นันทมาณพ
ข. ปิ ปผลิมาณพ
ค. อุปติสสมาณพ
ง. อชิตมาณพ
เฉลยข้อ ค.
๘. พระสาวกรูปใด ได้บรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมที่ทรงแสดงแก่คนอื่น ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ก.
๙. พระมหากัสสปะอุปสมบทแล้วกี่วนั จึงสาเร็จเป็ นพระอรหันต์ ?
ก. ๕ วัน
ข. ๗ วัน
ค. ๘ วัน
ง. ๑๕ วัน
เฉลยข้อ ค.
๑๐. พระสาวกรูปใด เป็ นประธานทาสังคายนาเพือ่ รักษาพระศาสนาให้มนคงถาวร
ั่
?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ก.

-๑๗๙-

๑๑. พระมหากัจจายนะ ตามประวัตปิ รากฏว่าเป็ นชาวเมืองอะไร ?
ก. กบิลพัสดุ ์
ข. เทวทหะ
ค. ราชคฤห์
ง. อุชเชนี
เฉลยข้อ ง.
๑๒. ลูกเศรษฐีเมืองโสเรยยะ คิดอยากได้ภรรยามีรูปงามเหมือนพระสาวกรูปใด ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระโมฆราช
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระราธะ
เฉลยข้อ ค.
๑๓. พระสาวกรูปใด ขอผ่อนปรนให้อุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยสงฆ์ ๕ รูป ?
ก. พระโมฆราช
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอานนท์
ง. พระเรวตะ
เฉลยข้อ ข.
๑๔. พระโมฆราชชาวแคว้นโกศล เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย ์
ข. พราหมณ์
ค. เเพศย์
ง. ศูทร
เฉลยข้อ ข.
๑๕. พระสาวกรูปใด ทรงจีวรเศร้าหมองชักนาให้คนศรัทธาในพระพุทธศาสนา ?
ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระราธะ
ค. พระโมฆราช
ง. พระราหุล
เฉลยข้อ ค.
๑๖. พระสาวกรูปใด เป็ นแบบอย่างในการว่าง่ายสอนง่าย ไม่ถอื ทิฎฐิมานะ ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระราธะ
ค. พระมหาปันถก
ง. พระจูฬปันถก
เฉลยข้อ ข.

-๑๘๐-

๑๗. พระพุทธเจ้าให้ถอื ใครเป็ นแบบอย่างว่า เมือ่ ถูกชี้โทษสัง่ สอน ก็อย่าถือโกรธ?
ก. พระราธะ
ข.โสณกุฏกิ ณั ณะ
ค. พระสาคตะ
ง. พระเรวตะ
เฉลยข้อ ก.
๑๘. พระปุณณมันตานีบุตร ชาวนครกบิลพัสดุเ์ ป็ นหลานของพระสาวกรูปใด ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหานามะ
ค. พระภัททิยะ
ง. พระอัสสชิ
เฉลยข้อ ก.
๑๙. พระสาวกรูปใด แสดงวิสุทธิ ๗ เปรียบเหมือนรถ ๗ ผลัด แก่พระสารีบุตร ?
ก. พระพากุละ
ข. ปุณณมันตานีบตุ ร
ค. พระสุภูติ
ง. พระวังคีสะ
เฉลยข้อ ข.
๒๐. พระสาวกรูปใด เป็ นสหชาติ คือเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า ?
ก. พระภัททิยะ
ข. พระนันทะ
ค. พระราหุล
ง. พระกาฬุทายี
เฉลยข้อ ง.
๒๑. พระสาวกรูปใด เป็ นพระอนุชาต่างพระมารดากับพระพุทธเจ้า ?
ก. พระอานนท์
ข. พระกิมพิละ
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระนันทะ
เฉลยข้อ ง.
๒๒. พระสาวกรูปใด ได้รบั เอตทัคคะว่า เลิศกว่าภิกษุทงั้ หลายผูส้ ารวมอินทรีย ์ ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอัสสชิ
ค. พระนันทะ
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ค.

-๑๘๑-

๒๓. พระมารดาของพระราหุล ตามประวัตมิ พี ระนามว่าอะไร ?
ก. พระนางมายา
ข. พระนางปชาบดี
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางปมิตา
เฉลยข้อ ค.
๒๔. พระสาวกรูปใด อธิษฐานให้ได้รบั ความรูท้ ุกวันเท่ากับเม็ดทรายในกามือ ?
ก. พระราหุล
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระนันทะ
เฉลยข้อ ก.
๒๕. พระสาวกรูปใด มีความชานาญรอบรูใ้ นพระวินยั ปิ ฎก ?
ก. พระกุมารกัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ง.
๒๖. พระอุบาลี ออกบวชพร้อมกับพระสาวกรูปใด ?
ก. พระกุมารกัสสปะ
ข. พระวังคีสะ
ค. พระเรวตะ
ง. พระอานนท์
เฉลยข้อ ง.
๒๗. พระภัททิยะ ก่อนออกบวชเป็ นกษัตริยเ์ ชื้อสายพระราชวงศ์ใด ?
ก. ศากยะ
ข. โกลิยะ
ค. มัลละ
ง. ลิจฉวี
เฉลยข้อ ก.
๒๘. เจ้าอนุรุทธะทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ณ สถานทีใ่ ด ?
ก. เวฬุวนั
ข. เชตวัน
ค. นิโครธาราม
ง. อนุปิยอัมพวัน
เฉลยข้อ ง.

-๑๘๒-

๒๙. พระอนุ รุทธะได้รบั เอตทัคคะจากพระพุทธเจ้าด้านใด ?
ก. ตาทิพย์
ข. หูทพิ ย์
ค. มีฤทธิ์มาก
ง. มีปญั ญามาก
เฉลยข้อ ก.
๓๐. พระอานนท์ทูลขอพรว่า อย่าทรงพาไปในทีน่ ิมนต์ เพราะเหตุใด ?
ก. ถือธุดงค์
ข. ไม่เห็นแก่ลาภ
ค. เบือ่ หน่าย
ง. ทุพพลภาพ
เฉลยข้อ ข.
๓๑. ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอานนท์สาเร็จเป็ นพระอริยบุคคลชัน้ ใด ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
เฉลยข้อ ก.
๓๒. พระเจ้าโกรัพยะได้ฟงั ธรรมุทเทศ ๔ จากพระสาวกรูปใด ?
ก. พระราธะ
ข. พระอานนท์
ค. พระโสณโกฬวิ สิ ะ
ง. พระรัฐบาล
เฉลยข้อ ง.
๓๓. พระสาวกรูปใดเหาะไปเอาบาตรไม้จนั ทร์ เพือ่ ให้รูว้ ่าพระอรหันต์มใี นโลก ?
ก. พระโมคคัลลานะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระปิ ณโฑลภารทวาช
ง. พระภคุ
เฉลยข้อ ค.
๓๔. คาบริกรรมผ้าขาวว่า รโชหรณ พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสาวกรูปใด ?
ก. พระมหาปันถก
ข. พระจูฬปันถก
ค. พระมหาโกฎฐิตะ
ง. พระวังคีสะ
เฉลยข้อ ข.

-๑๘๓-

๓๕. มารดาของพระโสณกุฏกิ ณั ณะ เป็ นอุปฏั ฐากของพระสาวกรูปใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระสีวลี
เฉลยข้อ ค.
๓๖. พูดสิง่ ที่ตนทาได้ ไม่พดู สิง่ ทีต่ นทาไม่ได้ เป็ นธรรมวาทะของพระสาวกรูปใด ?
ก. พระสุภูติ
ข. พระจุนทะ
ค. พระเรวตะ
ง. พระอุปเสนะ
เฉลยข้อ ก.
๓๗. พระสาวกรูปใดมีภาพลวงตาเป็ นสตรีตดิ ตามเพราะผลกรรมในชาติก่อน ?
ก. พระภัททิยะ
ข. พระภคุ
ค. พระโกณฑธาน
ง. พระวังคีสะ
เฉลยข้อ ค.
๓๘. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชมีมนต์เคาะกะโหลกศรีษะคนตายรูว้ ่าเกิดทีไ่ หน ?
ก. พระวักกลิ
ข. พระวังคีสะ
ค. พระจูฬปันถก
ง. พระพากุละ
เฉลยข้อ ข.
๓๙. พระพุทธเจ้าให้พระสาวกรูปใดตามเสด็จเพือ่ ภิกษุจะไม่ลาบากในทางกันดาร ?
ก. พระสาคตะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระเรวตะ
ง. พระสีวลี
เฉลยข้อ ง.
๔๐. พระสาวกรูปใด ก่อนบวชนุ่งผ้าเปลือกไม้ สาคัญผิดว่าตนเป็ นพระอรหันต์ ?
ก. พระวักกลิ
ข. พระพาหิยะ
ค. พระพากุละ
ง. พระเรวตะ
เฉลยข้อ ข.

-๑๘๔-

ศาสนพิธี
๔๑. พิธกี รรมทีพ่ งึ ปฏิบตั ิตามแบบแผนทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?
ก. ศาสนพิธี
ข. พิธบี วงสรวง
ค. พิธบี ูชายัญ
ง. พลีกรรม
เฉลยข้อ ก.
๔๒. ผ้าทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนนิยมถวายเนื่องในกาลเข้าพรรษา ตรงกับข้อใด ?
ก. ผ้าบังสุกลุ
ข. ผ้าอาบนา้ ฝน
ค. ผ้าจานาพรรษา
ง. ผ้ากฐิน
เฉลยข้อ ข.
๔๓. วันธรรมสวนะ คือ วันฟังธรรม ในเดือนหนึ่ง ๆ กาหนดไว้ก่วี นั ?
ก. ๒ วัน
ข. ๓ วัน
ค. ๔ วัน
ง. ๕ วัน
เฉลยข้อ ค.
๔๔. ในวันธรรมสวนะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบตั ิตนอย่างไร ?
ก. ทาบุญ
ข. ตักบาตร
ค. ฟังเทศน์
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ง.
๔๕. ข้อใด ไม่ใช่พธิ กี รรมในวันธรรมสวนะ ?
ก. รักษาศีล
ข. สวดมนต์
ค. สวดพระอภิธรรม
ง. เจริญภาวนา
เฉลยข้อ ค.
๔๖. วันสิ้นสุดการอยู่จาพรรษาของพระภิกษุตามพระวินยั เรียกว่าวันอะไร ?
ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันตักบาตรเทโว
ง. วันลอยกระทง
เฉลยข้อ ข.

-๑๘๕-

๔๗. คาว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆเป็ นบทสวดสรรเสริญคุณของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย
เฉลยข้อ ค.
๔๘. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในโอกาสใด ?
ก. ทาบุญอายุ
ข. ทาบุญอัฐิ
ค. ทาบุญต่อนาม
ง. ทาบุญสตมวาร
เฉลยข้อ ก.
๔๙. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของงานมงคลสมรส ?
ก. สินสอด
ข. ขันหมาก
ค. ด้ายมงคล
ง. ไม้มงคล
เฉลยข้อ ง.
๕๐. เทศน์มหาชาติมที งั้ หมดกี่กณั ฑ์ ?
ก. ๑๐ กัณฑ์
ข. ๑๓ กัณฑ์
ค. ๑๕ กัณฑ์
ง. ๒๓ กัณฑ์
เฉลยข้อ ข.
-------------------

-๑๘๖-

เฉลยวิชาอนุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๑๘๗-
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ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถ (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. คุณธรรมใด ใช้ควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ข.
๒. อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
เฉลยข้อ ข.
๓. บุคคลทีอ่ ยู่ในวัยใด ควรรักษาอุโบสถศีล ?
ก. วัยเด็ก
ข. วัยทางาน
ค. วัยชรา
ง. ทุกวัย
เฉลยข้อ ง.
๔. คาว่า ธมฺมสรณคจฺฉามิ ใครกล่าวครัง้ แรก ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอานนท์
ง. พระอัสสชิ
เฉลยข้อ ก.

-๑๘๘-

๕. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมเรียกว่าอะไร ?
ก. ไตรรัตน์
ข. ไตรสิกขา
ค. ไตรลักษณ์
ง. ไตรภูมิ
เฉลยข้อ ก.
๖. ผูป้ ระสงค์เข้าสู่พระพุทธศาสนา ต้องเข้าถึงทางใด ?
ก. สิกขา ๓
ข. รัตนะ ๓
ค. ทวาร ๓
ง. ภูมิ ๓
เฉลยข้อ ข.
๗. คาว่า พุทธะ แปลว่าอะไร ?
ก. ผูไ้ ปดี
ข. ผูร้ ูแ้ จ้งโลก
ค. ผูร้ ู ้
ง. ผูแ้ จกธรรม
เฉลยข้อ ค.
๘. รัตนะใด รักษาผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ให้ตกไปในอบาย ?
ก. พุทธรัตนะ
ข. ธรรมรัตนะ
ค. สังฆรัตนะ
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๙. พระสงฆ์ มีความเสมอกันด้วยคุณธรรมใด ?
ก. ศรัทธา - ปัญญา
ข. ขันติ - โสรัจจะ
ค. ทิฏฐิ - ศีล
ง. หิริ - โอตตัปปะ
เฉลยข้อ ค.
๑๐. สรณะมีความหมายว่าทาลาย ได้แก่ทาลายสิง่ ใด ?
ก. สุข
ข. ทุกข์
ค. ศัตรู
ง. โรค
เฉลยข้อ ข.

-๑๘๙-

๑๑. บุคคลผูถ้ งึ สรณคมน์ มีก่ปี ระเภท ?
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
เฉลยข้อ ข.
๑๒. การขาดสรณคมน์ ย่อมมีในบุคคลประเภทใด ?
ก. ปุถชุ น
ข. พระโสดาบัน
ค. พระสกทาคามี
ง. พระอนาคามี
เฉลยข้อ ก.
๑๓. สรณคมน์ของบุคคลใด มันคงที
่ ส่ ุด ?
ก. ปุถชุ น
ข. สามัญชน
ค. กัลยาณชน
ง. อริยชน
เฉลยข้อ ง.
๑๔. พระเทวทัตขาดสรณคมน์เพราะเหตุใด ?
ก. ตาย
ข. ทาร้ายพระศาสดา
ค. ถือศาสดาอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ข.
๑๕. สรณคมน์เศร้าหมองเพราะไม่เชื่อเรื่องบุญบาปตรงกับข้อใด ?
ก. ไม่รู ้
ข. รูผ้ ดิ
ค. สงสัย
ง. ไม่เอื้อเฟื้ อ
เฉลยข้อ ค.
๑๖. ผูเ้ ข้าจาอุโบสถศีล พึงงดเว้นเรื่องใด ?
ก. งานบ้าน
ข. สวดมนต์
ค. ฟังเทศน์
ง. นัง่ สมาธิ
เฉลยข้อ ก.

-๑๙๐-

๑๗. จุดประสงค์การเข้าจาอุโบสถศีล เพือ่ ขัดเกลาอะไร ?
ก. วัฏฏะ
ข. กิเลส
ค. กรรม
ง. วิบาก
เฉลยข้อ ข.
๑๘. ปฏิชาครอุโบสถ กาหนดให้รกั ษาคราวละกี่วนั ?
ก. ๑ วัน
ข. ๓ วัน
ค. ๓ เดือน
ง. ๔ เดือน
เฉลยข้อ ข.
๑๙. วันจาตุททสี ในคาประกาศอุโบสถ หมายถึงวันกี่คา่ ?
ก. ๗ คา่
ข. ๘ คา่
ค. ๑๔ คา่
ง. ๑๕ คา่
เฉลยข้อ ค.
๒๐. อุโบสถ แปลว่าอะไร ?
ก. การเข้าจา
ข. การอดอาหาร
ค. การปฏิบตั ธิ รรม
ง. การจาพรรษา
เฉลยข้อ ก.
๒๑. ผูเ้ ข้าจาอุโบสถศีล พึงปฏิบตั ติ นเช่นใด ?
ก. พูดมาก
ข. นอนมาก
ค. กินมาก
ง. นัง่ สมาธิมาก
เฉลยข้อ ง.
๒๒. คาสัง่ ใด เป็ นการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?
ก. สัง่ ให้ฆ่า
ข. สัง่ ให้ลกั
ค. สัง่ ให้ปด
ง. สัง่ ให้รา
เฉลยข้อ ก.

-๑๙๑-

๒๓. องค์ท่ที าให้อโุ บสถศีลข้อที่ ๑ ขาดตรงกับข้อใด ?
ก. สัตว์ตาย
ข. ลักมาได้
ค. มีความยินดี
ง. ดื่มล่วงลาคอ
เฉลยข้อ ก.
๒๔. อวิญญาณกทรัพย์ได้แก่ทรัพย์ประเภทใด ?
ก. ช้างพลาย
ข. ม้าลาย
ค. วัวกระทิง
ง. กบไสไม้
เฉลยข้อ ง.
๒๕. อทินนาทานา เวรมณี หมายถึงเจตนางดเว้นในเรื่องใด ?
ก. การฆ่า
ข. การลัก
ค. การพูดเท็จ
ง. การดื่มสุรา
เฉลยข้อ ข.
๒๖. องค์ท่ที าให้อโุ บสถศีลข้อที่ ๒ ขาด ตรงกับข้อใด ?
ก. สัตว์ตาย
ข. ลักมาได้
ค. มีความยินดี
ง. ดื่มล่วงลาคอ
เฉลยข้อ ข.
๒๗. การลักลอบตัดไม้ในป่ าสงวน ชื่อว่าล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
เฉลยข้อ ข.
๒๘. การถือเอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของหวงแหน เป็ นกิรยิ าของคนเช่นใด ?
ก. คนโหดร้าย
ข. คนหัวขโมย
ค. คนเจ้าชู ้
ง. คนขี้เมา
เฉลยข้อ ข.

-๑๙๒-

๒๙. ผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อที่ ๓ พึงงดเว้นเรื่องใด ?
ก. เสพเมถุน
ข. พูดเท็จ
ค. ดื่มสุรา
ง. ฟ้ อนรา
เฉลยข้อ ก.
๓๐. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ มุง่ ขัดเกลาสิง่ ใด ?
ก. ราคะ
ข. โลภะ
ค. โทสะ
ง. โมหะ
เฉลยข้อ ก.
๓๑. ข้อใด จัดเป็ นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ?
ก. คิดจะฆ่า
ข. คิดจะลัก
ค. คิดจะเสพ
ง. คิดจะดื่ม
เฉลยข้อ ค.
๓๒. อุโบสถศีลข้อว่า มุสาวาทา เวรมณี ให้เว้นจากคาพูดเช่นใด ?
ก. คาเท็จ
ข. คาสัตย์
ค. คาไพเราะ
ง. คาสุภาพ
เฉลยข้อ ก.
๓๓. ผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อที่ ๔ พึงสารวมระวังเรื่องใด ?
ก. สิง่ ทีท่ า
ข. คาทีพ่ ดู
ค. เรื่องทีค่ ิด
ง. จิตกาหนัด
เฉลยข้อ ข.
๓๔. ข้อใด เป็ นองค์ของอุโบสถศีลข้อที่ ๔ ?
ก. สัตว์มชี วี ติ
ข. จิตคิดจะลัก
ค. เรื่องไม่จริง
ง. สิง่ ทาให้เมา
เฉลยข้อ ค.

-๑๙๓-

๓๕. ผูร้ กั ษาอุโบสถศีลข้อที่ ๕ พึงเว้นเครื่องดื่มประเภทใด ?
ก. โซดา
ข. กาแฟ
ค. นา้ ชา
ง. เบียร์
เฉลยข้อ ง.
๓๖. อุโบสถศีลข้อใด ทาให้ผูร้ กั ษามีสติรอบคอบ ?
ก. ข้อที่ ๔
ข. ข้อที่ ๕
ค. ข้อที่ ๖
ง. ข้อที่ ๗
เฉลยข้อ ข.
๓๗. วัตถุเป็ นทีต่ งั้ แห่งความประมาท ได้แก่อะไร ?
ก. นา้ เมา
ข. นา้ ข้าว
ค. นา้ ผึ้ง
ง. นา้ อ้อย
เฉลยข้อ ก.
๓๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ให้ประโยชน์แก่ผูร้ กั ษาอย่างไร ?
ก. อายุยนื
ข. มีทรัพย์
ค. น่าเชื่อถือ
ง. สุขภาพดี
เฉลยข้อ ง.
๓๙. สิง่ เป็ นปฏิปกั ข์ต่ออุโบสถศีลข้อ ๕ คืออะไร ?
ก. นา้ หอม
ข. ดอกไม้
ค. สุราเมรัย
ง. ทีน่ อนสูง
เฉลยข้อ ค.
๔๐. คาว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อที่ ๖ หมายถึงเวลาใด ?
ก. เช้า
ข. สาย
ค. ก่อนเที่ยง
ง. บ่าย
เฉลยข้อ ง.

-๑๙๔-

๔๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ บัญญัตไิ ว้เพือ่ ให้ตดั ความกังวลเรื่องใด ?
ก. การพูด
ข. การกิน
ค. การแต่งตัว
ง. การนอน
เฉลยข้อ ข.
๔๒. ความพยายามใด เป็ นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ?
ก. ลัก
ข. พูด
ค. ดื่ม
ง. กลืน
เฉลยข้อ ง.
๔๓. ผูส้ มาทานรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามทาเรื่องใด ?
ก. อาบนา้
ข. แปรงฟัน
ค. ทายากันยุง
ง. ทานา้ หอม
เฉลยข้อ ง.
๔๔. คาว่า คีตะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ได้แก่กิรยิ าใด ?
ก. ร้องทุกข์
ข. ร้องเรียน
ค. ร้องเพลง
ง. ร้องไห้
เฉลยข้อ ค.
๔๕. คาว่า มัณฑนะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ได้แก่กริ ิยาใด ?
ก. ฟ้ อนรา
ข. ร้องเพลง
ค. ตีกลอง
ง. แต่งตัว
เฉลยข้อ ง.
๔๖. คาว่า คันธะ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงสิง่ ใด ?
ก. ของหอม
ข. ของคาว
ค. ของหวาน
ง. ของเคี้ยว
เฉลยข้อ ก.

-๑๙๕-

๔๗. กิริยาใด ไม่เป็ นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?
ก. ฟ้ อนรา
ข. ขับร้อง
ค. ประโคม
ง. ฟังเทศน์
เฉลยข้อ ง.
๔๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัตไิ ว้เพือ่ ตัดความกังวลในเรื่องใด ?
ก. ทีน่ งั ่ นอน
ข. ทีด่ ่มื กิน
ค. ทีพ่ กั ผ่อน
ง. ทีพ่ กั แรม
เฉลยข้อ ก.
๔๙. ผูเ้ ข้าจาอุโบสถศีล ควรสนทนากันในเรื่องใด ?
ก. ครอบครัว
ข. การงาน
ค. เศรษฐกิจ
ง. ศีลธรรม
เฉลยข้อ ง.
๕๐. อานิสงส์ของศีลทีเ่ ป็ นโลกิยสมบัติ ตรงกับข้อใด ?
ก. เป็ นมนุ ษย์
ข. เป็ นโสดาบัน
ค. เป็ นสกทาคามี
ง. เป็ นอนาคามี
เฉลยข้อ ก.
-------------------

-๑๙๖-

เฉลยวิชาอุโบสถ (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ โท
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๑๙๗-
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ปัญหาวิชากระทูธ้ รรม ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โอวเทยฺยานุสาเสยฺย
สตํหิโสปิโย โหติ

อสพฺภา จ นิวารเย
อสตํโหติ อปฺปิโย

บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และควรป้ องกันจากคนไม่ดี เพราะเขาย่อมเป็ นที่รกั ของ
คนดี แต่ไม่เป็ นทีร่ กั ของคนไม่ดี
(พุทธฺ ) ขุ.ธ. ๒๕/๒๒.

---------------------แต่งอธิบายให้สมเหตุผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๓ ข้อ และบอกชื่อคัมภีรท์ ่มี าแห่ง
สุภาษิตนัน้ ด้วย สุภาษิตทีอ่ า้ งมานัน้ ต้องเรียงเชื่อมความให้ตดิ ต่อสมเรื่องกับกระทูต้ งั้
ชัน้ นี้ กาหนดให้เขียนลงในใบตอบตัง้ แต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป
-------------------ให้เวลา ๓ ชัว้ โมง

-๑๙๘-

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ความหน่ายในทุกข์ ตรงกับข้อใด ?
ก. วิราคะ
ข. นิพพิทา
ค. วิมตุ ติ
ง. วิสุทธิ
เฉลยข้อ ข.
๒. สูทงั้ หลายจงมาดูโลกนี้ คาว่าโลกหมายถึงอะไร ?
ก. หมูส่ ตั ว์
ข. แผ่นดิน
ค. นา้
ง. อากาศ
เฉลยข้อ ก.
๓. คนเขลา ในคาว่า พวกคนเขลาหมกอยู่หมายถึงใคร ?
ก. คนเห็นผิด
ข. คนดื้อ
ค. คนเสียสติ
ง. คนไร้ความสามารถ
เฉลยข้อ ก.
๔. ผูร้ ู ้ ในคาว่า ผูร้ ูห้ าข้องอยู่ไม่หมายถึงรูอ้ ะไร ?
ก. ข่าวสาร
ข. สถานการณ์
ค. จักรวาล
ง. โลกตามเป็ นจริง
เฉลยข้อ ง.

-๑๙๙-

๕. ผูใ้ ดระวังจิต ผูน้ นั้ จักพ้นจากบ่วงแห่งมาร คาว่ามารได้แก่อะไร ?
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. รูปเสียง
ง. กลิน่ รส
เฉลยข้อ ก.
๖. วัตถุกาม ได้ช่อื ว่าเป็ นบ่วงแห่งมารเพราะเหตุใด ?
ก. ผูกใจให้หลงติด
ข. ให้รอ้ นใจ
ค. ให้หมองใจ
ง. ให้เศร้าใจ
เฉลยข้อ ก.
๗. ปฏิบตั อิ ย่างไร จึงจักพ้นจากบ่วงแห่งมาร ?
ก. ให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. ฟังธรรม
ง. สารวมจิต
เฉลยข้อ ง.
๘. อารมณ์ทม่ี ากระทบทางกาย เรียกว่าอะไร ?
ก. รูป
ข. เสียง
ค. รส
ง. โผฏฐัพพะ
เฉลยข้อ ง.
๙. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมเรียกว่าอะไร ?
ก. อินทรีย ์ ๕
ข. กามคุณ ๕
ค. ขันธ์ ๕
ง. พละ ๕
เฉลยข้อ ค.
๑๐. ความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและดับไปในทีส่ ุดเป็ นลักษณะของอะไร ?
ก. อนิจจฺ ตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. สุญญตา
เฉลยข้อ ก.

-๒๐๐-

๑๑. ความทนได้ยาก เป็ นลักษณะของอะไร ?
ก. อนิจจฺ ตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. สุญญตา
เฉลยข้อ ข.
๑๒. ความเกิดแก่ตาย จัดเป็ นทุกข์ประเภทใด ?
ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณณกทุกข์
ค. นิพทั ธทุกข์
ง. พยาธิทกุ ข์
เฉลยข้อ ก.
๑๓. หิวข้าวหิวนา้ จัดเป็ นทุกข์อะไร ?
ก. นิพทั ธทุกข์
ข. พยาธิทกุ ข์
ค. สันตาปทุกข์
ง. วิปากทุกข์
เฉลยข้อ ก.
๑๔. กระวนกระวายใจเพราะถูกไฟกิเลสแผดเผา จัดเป็ นทุกข์อะไร ?
ก. นิพทั ธทุกข์
ข. พยาธิทกุ ข์
ค. สันตาปทุกข์
ง. วิปากทุกข์
เฉลยข้อ ค.
๑๕. ข้อใด จัดเป็ นสหคตทุกข์ ?
ก. ถูกจองจา
ข. หิวกระหาย
ค. เสือ่ มยศ
ง. เจ็บป่ วย
เฉลยข้อ ค.
๑๖. การสูค้ ดีความเพราะทะเลาะกัน จัดเข้าในทุกข์ใด ?
ก. สันตาปทุกข์
ข. วิปากทุกข์
ค. สหคตทุกข์
ง. วิวาทมูลกทุกข์
เฉลยข้อ ง.

-๒๐๑-

๑๗. ความไม่อยู่ในอานาจ เป็ นอาการของอะไร ?
ก. อนิจจตา
ข. ทุกขตา
ค. อนัตตตา
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ค.
๑๘. ความหน่ายในขันธ์ ๕ ทีเ่ กิดด้วยปัญญาจัดเป็ นอะไร ?
ก. นิพพิทาญาณ
ข. วิราคะ
ค. วิมตุ ติ
ง. วิสุทธิ
เฉลยข้อ ก.
๑๙. ธรรมเป็ นยอดแห่งธรรมทัง้ ปวง ได้แก่ขอ้ ใด ?
ก. วิราคะ
ข. วิมตุ ติ
ค. วิสุทธิ
ง. สันติ
เฉลยข้อ ก.
๒๐. ความนาเสียซึง่ ความระหาย ตรงกับไวพจน์ของวิราคะข้อใด ?
ก. มทนิมมทโน
ข. ปิ ปาสวินโย
ค. วัฏฏูปัจเฉโท
ง. ตัณหักขโย
เฉลยข้อ ข.
๒๑. การตัดขาดกิเลสกรรมวิบากตรงกับไวพจน์ของวิราคะข้อใด ?
ก. มทนิมมทโน
ข. ปิ ปาสวินโย
ค. อาลยสมุคฆาโต
ง. วัฏฏฺ ูปัจเฉโท
เฉลยข้อ ง.
๒๒. การอ้อนวอนบวงสรวง สงเคราะห์เข้าในอาสวะใด ?
ก. กามาสวะ
ข. ภวาสวะ
ค. ทิฏฐาสวะ
ง. อวิชชาสวะ
เฉลยข้อ ง.

-๒๐๒-

๒๓. การระงับอกุศลเจตสิกได้เป็ นครัง้ คราว จัดเป็ นวิมตุ ติใด ?
ก. ตทังควิมตุ ติ
ข. สมุจเฉทวิมตุ ติ
ค. วิกขัมภนวิมตุ ติ
ง. นิสสรณวิมตุ ติ
เฉลยข้อ ก.
๒๔. ความหลุดพ้นเพราะข่มไว้ดว้ ยกาลังฌาน จัดเป็ นวิมตุ ติใด ?
ก. ตทังควิมตุ ติ
ข. สมุจเฉทวิมตุ ติ
ค. วิกขัมภนวิมตุ ติ
ง. นิสสรณวิมตุ ติ
เฉลยข้อ ค.
๒๕. ความหลุดพ้นด้วยความสงบราบ จัดเป็ นวิมตุ ติใด ?
ก. ตทังควิมตุ ติ
ข. สมุจเฉทวิมตุ ติ
ค. วิกขัมภนวิมตุ ติ
ง. ปฏิปสั สัทธิวมิ ตุ ติ
เฉลยข้อ ง.
๒๖. ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ย่อมมีได้ดว้ ยอะไร ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
เฉลยข้อ ง.
๒๗. สุทธฺ อิ สุทฺธปิ จฺจตฺตมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ดีชวั ่ อยู่ท่ตี วั ทา
ข. บุญบาปไม่มี
ค. เทพบันดาล
ง. พรหมลิขติ
เฉลยข้อ ก.
๒๘. พิจารณาเห็นสังขารว่าไม่เที่ยง จัดเป็ นญาณใด ?
ก. อุทยัพพยญาณ
ข. ภังคญาณ
ค. อาทีนวญาณ
ง. นิพพิทาญาณ
เฉลยข้อ ก.

-๒๐๓-

๒๙. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็ นภังคญาณ ?
ก. เห็นว่าไม่เทีย่ ง
ข. เห็นว่าย่อยยับ
ค. เห็นว่าเกิดดับ
ง. เห็นว่าน่ากลัว
เฉลยข้อ ข.
๓๐. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็ นอาทีนวญาณ ?
ก. เห็นว่าเป็ นทุกข์
ข. เห็นว่าย่อยยับ
ค. เห็นว่าเกิดดับ
ง. เห็นว่าน่ากลัว
เฉลยข้อ ก.
๓๑. สัมมาสติ ในอริยมรรคมีองค์ ๘ จัดเข้าในวิสุทธิใด ?
ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวสิ ุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ
เฉลยข้อ ข.
๓๒. เห็นว่าทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั ่ จัดเข้าในอริยมรรคข้อใด ?
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาสติ
ง. สัมมาสมาธิ
เฉลยข้อ ก.
๓๓. ทาง ในคาว่า จงพูนทางแห่งสันติ หมายถึงอะไร ?
ก. ทวาร ๓
ข. วิชชา ๓
ค. สุจริต ๓
ง. กุศลมูล ๓
เฉลยข้อ ก.
๓๔. ผูเ้ พ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย โลกามิสได้แก่อะไร ?
ก. กามคุณ
ข. ตัณหา
ค. กิเลสกาม
ง. นิวรณ์
เฉลยข้อ ก.

-๒๐๔-

๓๕. ข้อใด เป็ นวิธปี ฏิบตั ิทาให้เกิดสันติภายใน ?
ก. เว้นกายทุจริต
ข. เว้นวจีทจุ ริต
ค. เจริญภาวนา
ง. รักษาศีล
เฉลยข้อ ค.
๓๖. คาว่า พึงรีบรัดชาระทางไปนิพพาน อะไรจัดเป็ นทาง ?
ก. โพชฌงค์ ๗
ข. อริยทรัพย์ ๗
ค. อริยมรรค ๘
ง. สมาบัติ ๘
เฉลยข้อ ค.
๓๗. ข้อใด กล่าวถึงอนุ ปาทิเสสนิพพานได้ถกู ต้อง ?
ก. สิ้นกิเลส
ข. สิ้นกิเลสสิ้นชีวติ
ค. สิ้นกิเลสมีชวี ติ
ง. มีกเิ ลสมีชวี ติ
เฉลยข้อ ข.
๓๘. การทาจิตให้สงบจากนิวรณ์ตรงกับกัมมัฏฐานใด ?
ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. วิปสั สนา
ค. กายานุ ปสั สนา
ง. จิตตานุ ปสั สนา
เฉลยข้อ ก.
๓๙. จิตทีเ่ ป็ นสมาธิตงั้ มันดี
่ แล้ว เป็ นพื้นฐานของกัมมัฏฐานใด ?
ก. วิปสั สนากัมมัฏฐาน
ข. กสิณ
ค. อสุภะ
ง. กายคตาสติ
เฉลยข้อ ก.
๔๐. การเจริญกายคตาสติกมั มัฏฐาน เพือ่ ใช้แก้นิวรณ์ใด ?
ก. กามฉันท์
ข. พยาบาท
ค. ถีนมิทธะ
ง. วิจกิ จิ ฉา
เฉลยข้อ ก.

-๒๐๕-

๔๑. กายคตาสติกมั มัฏฐานมีอะไรเป็ นอารมณ์ ?
ก. ธาตุ ๔
ข. อาการ ๓๒
ค. ซากศพ
ง. ลมหายใจ
เฉลยข้อ ข.
๔๒. คนคิดลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
ก. กายคตาสติ
ข. พุทธานุ สสติ
ค. กสิณ
ง. จตุธาตุววัตถาน
เฉลยข้อ ง.
๔๓. คนคิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดง่าย ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
ก. กายคตาสติ
ข. เมตตา
ค. พุทธานุ สสติ
ง. กสิณ
เฉลยข้อ ง.
๔๔. ข้อใด เป็ นลักษณะของคนโทสจริต ?
ก. โกรธง่าย
ข. หลงลืม
ค. เจ้าระเบียบ
ง. เชื่อง่าย
เฉลยข้อ ก.
๔๕. คนโทสจริตควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?
ก. อสุภะ
ข. อนุสสติ
ค. พรหมวิหาร
ง. มรณัสสติ
เฉลยข้อ ค.
๔๖. ข้อใด เป็ นลักษณะของคนโมหจริต ?
ก. หลงลืมง่าย
ข. เชื่อง่าย
ค. ลังเลสงสัย
ง. โกรธง่าย
เฉลยข้อ ก.

-๒๐๖-

๔๗. คาว่า วิปสั สนา มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. จิตสงบ
ข. จิตแน่วแน่
ค. จิตเป็ นสมาธิ
ง. ปัญญาเห็นแจ้ง
เฉลยข้อ ง.
๔๘. การเจริญวิปสั สนากัมมัฏฐาน เพือ่ ประโยชน์อะไร ?
ก. สงบกาย
ข. สงบใจ
ค. ถอนความถือมัน่
ง. ระงับนิวรณ์
เฉลยข้อ ค.
๔๙. ความกาจัดโมหะ เป็ นอะไรของวิปสั สนา ?
ก. ลักษณะ
ข. กิจ
ค. ผล
ง. เหตุ
เฉลยข้อ ข.
๕๐. การเห็นสังขารตามความเป็ นจริง เป็ นอะไรของวิปสั สนา ?
ก. ลักษณะ
ข. กิจ
ค. ผล
ง. เหตุ
เฉลยข้อ ค.
-------------------

-๒๐๗-

เฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๒๐๘-
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ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ความเชื่อเรื่องใด แสดงความเป็ นผูม้ มี านะถือตัวของชาวชมพูทวีป ?
ก. โลกเทีย่ ง
ข. โลกมีทส่ี ุด
ค. ตายแล้วเกิด
ง. แบ่งชัน้ วรรณะ
เฉลยข้อ ง.
๒. พระโพธิสตั ว์พจิ ารณาสิง่ สาคัญ๕ อย่าง ก่อนเสด็จอุบตั เิ ป็ นมนุษย์คือข้อใด ?
ก. ปัญจโกลาหล
ข. ปัญจบุพพนิมติ
ค. ปัญจมหาบริจาค
ง. ปัญจมหาวิโลกนะ
เฉลยข้อ ง.
๓. พระโพธิสตั ว์เมือ่ จะจุตลิ งสู่ครรภ์พระมารดา เสด็จมาจากภพไหน ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสติ
ง. นิมมานรดี
เฉลยข้อ ค.
๔. พระโพธิสตั ว์เสด็จอยู่ในครรภ์พระมารดา เป็ นเวลากี่เดือน ?
ก. ๘ เดือน
ข. ๙ เดือน
ค. ๑๐ เดือน
ง. ๑๑ เดือน
เฉลยข้อ ค.

-๒๐๙-

๕. พระโพธิสตั ว์บริบูรณ์ดว้ ยมหาปุรสิ ลักษณะนัน้ จัดเป็ นสัมปทาใด ?
ก. ญาณสัมปทา
ข. ปหานสัมปทา
ค. อานุภาวสัมปทา
ง. รูปกายสัมปทา
เฉลยข้อ ง.
๖. พระโลมาขาวละเอียดอยู่ระหว่างพระโขนงของพระโพธิสตั ว์เรียกว่าอะไร ?
ก. พระอุณหิส
ข. พระอุณาโลม
ค. พระนลาฏ
ง. พระจุฑามาศ
เฉลยข้อ ข.
๗. พราหมณ์ผูท้ านายพระกุมารว่าจะต้องออกผนวชแน่นอนมีนามว่าอะไร ?
ก. ลักษณะ
ข. สุทตั ตะ
ค. ยัญญะ
ง. โกณฑัญญะ
เฉลยข้อ ง.
๘. เจ้าชายสิทธัตถะเจริญสมาธิใต้ตน้ หว้าในพิธแี รกนาขวัญทรงบรรลุฌานใด ?
ก. ปฐมฌาน
ข. ทุติยฌาน
ค. ตติยฌาน
ง. จตุตถฌาน
เฉลยข้อ ก.
๙. ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกผนวช ?
ก. กาฬุทายี
ข. ฉันนะ
ค. อานนท์
ง. อนุรุทธะ
เฉลยข้อ ข.
๑๐. พระมหาบุรุษทรงชนะพระยามารและเสนามาร ด้วยธรรมอะไร ?
ก. อริยสัจ ๔
ข. มรรค ๘
ค. บุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
ง. บารมี ๓๐
เฉลยข้อ ง.

-๒๑๐-

๑๑. พระมหาบุรุษทรงตัง้ สัจจาธิษฐานว่าไม่บรรลุจกั ไม่ลุกขึ้นจากทีน่ งั ่ ณ ทีใ่ ด ?
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ราชายตนพฤกษ์
ค. อชปาลนิโครธ
ง. มุจลินท์
เฉลยข้อ ก.
๑๒. พระมหาบุรุษทรงบรรลุจุตูปปาตญาณในยามใด ?
ก. ปฐมยาม
ข. มัชฌิมยาม
ค. ปัจฉิมยาม
ง. ก่อนรุ่งอรุณ
เฉลยข้อ ข.
๑๓. พระพุทธเจ้าตรัสรูแ้ ล้ว ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ณ สถานทีใ่ ด ?
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. รัตนฆรเจดีย ์
ค. อนิมสิ เจดีย ์
ง. มุจลินท์
เฉลยข้อ ก.
๑๔. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมทีต่ รัสรูว้ ่าเป็ นคุณลึกซึ้งยากจะรูไ้ ด้ ณ ทีใ่ ด ?
ก. รัตนจงกรมเจดีย ์
ข. รัตนฆรเจดีย ์
ค. อชปาลนิโครธ
ง. มุจลินท์
เฉลยข้อ ค.
๑๕. ในปฐมเทศนา พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบตั ใิ นทุกขอริยสัจอย่างไร ?
ก. ควรกาหนดรู ้
ข. ควรละ
ค. ควรทาให้แจ้ง
ง. ควรให้เกิดขึ้นในใจ
เฉลยข้อ ก.
๑๖.ในอนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสิง่ ใดว่าไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ?
ก. เวทนา ๕
ข. ขันธ์ ๕
ค. นิวรณ์ ๕
ง. อินทรีย ์ ๕
เฉลยข้อ ข.

-๒๑๑-

๑๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมฟอกจิตของยสกุลบุตรด้วยเทศนาอะไร ?
ก. อนุปพุ พีกถา
ข. อิทธิบาท
ค. พรหมวิหาร
ง. อริยสัจ
เฉลยข้อ ก.
๑๘. พระพุทธเจ้าตรัสถามใครว่า ท่านเห็นอะไรจึงเลิกการบูชาไฟ ?
ก. พระยสะ
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมฆราช
เฉลยข้อ ข.
๑๙. ใครทาให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารลดมานะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระยสะ
ค. พระอุรุเวลกัสสปะ
ง. พระสารีบตุ ร
เฉลยข้อ ค.
๒๐. ข้อใด ไม่ใช่พระดาริของพระเจ้าพิมพิสารในการถวายอุทยานเวฬุวนั ?
ก. ไปมาสะดวก
ข. เป็ นทีห่ ลีกเร้น
ค. มากด้วยหมูค่ น
ง. เงียบสงัด
เฉลยข้อ ค.
๒๑. พระพุทธเจ้าทรงรับการถวายวัดแห่งแรกในพระศาสนา ณ เมืองใด ?
ก. กบิลพัสดุ ์
ข. เทวทหะ
ค. สาวัตถี
ง. ราชคฤห์
เฉลยข้อ ง.
๒๒. พระสารีบุตร อุปสมบทได้ ๑๕ วัน บรรลุอรหัตผลที่ไหน ?
ก. ถา้ สุกรขาตา
ข. ถา้ สัตตบรรณ
ค. ถา้ ปิ ปผลิ
ง. ถา้ อินทศาล
เฉลยข้อ ก.

-๒๑๒-

๒๓. พระสาวกของพระพุทธเจ้า มีนามลงท้ายว่ากัสสปะกี่องค์ ?
ก. ๑ องค์
ข. ๓ องค์
ค. ๔ องค์
ง. ๕ องค์
เฉลยข้อ ง.
๒๔. ต้นไทรที่ปิปผลิมาณพได้พบกับพระพุทธเจ้า มีช่อื ว่าอะไร ?
ก. อชปาลนิโครธ
ข.พหุปตุ ตนิโครธ
ค. ราชายตนะ
ง. มุจลินท์
เฉลยข้อ ข.
๒๕. พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุให้ถอื พระมหากัสสปะเป็ นแบบอย่างเรื่องใด ?
ก. มักน้อยสันโดษ
ข. กตัญญู
ค. ใคร่ต่อการศึกษา
ง. สารวมอินทรีย ์
เฉลยข้อ ก.
๒๖. ใครเคยเป็ นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชตก่อนได้รบั การอุปสมบท ?
ก. พระอุบาลี
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระรัฐบาล
เฉลยข้อ ค.
๒๗. อชิตมาณพถามว่าอะไรเป็ นเครื่องกัน้ ความอยาก พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอะไร ?
ก. สติ
ข. หิริ
ค. ขันติ
ง. วิรยิ ะ
เฉลยข้อ ก.
๒๘. ใครไม่ใช่มาณพ ๑๖ คน ที่พราหมณ์พาวรีผูกปัญหาให้ทูลถามพระพุทธเจ้า?
ก. ปิ งคิยมาณพ
ข. สิงคาลมาณพ
ค. นันทมาณพ
ง. โมฆราชมาณพ
เฉลยข้อ ข.

-๒๑๓-

๒๙. ใครอยากให้พราหมณ์พาวรีได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนตนเองได้ฟงั ?
ก. ปิ งคิยมาณพ
ข. โมฆราชมาณพ
ค. อุทยมาณพ
ง. โปสาลมาณพ
เฉลยข้อ ก.
๓๐. ในมาณพ ๑๖ คน ใครต้องการถามปัญหาคนแรก แต่พระพุทธเจ้าตรัสห้าม ?
ก. โตเธยยมาณพ
ข. โมฆราชมาณพ
ค. นันทมาณพ
ง. เมตตคูมาณพ
เฉลยข้อ ข.
๓๑. การอุปสมบทของราธพราหมณ์ ประสงค์ให้ใครเป็ นใหญ่ในการบวชนัน้ ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. บุคคล
เฉลยข้อ ค.
๓๒. พระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบตุ ร สนทนาธรรมว่าด้วยเรื่องอะไร?
ก.วิสุทธิ ๗
ข. โพชฌงค์ ๗
ค. อริยทรัพย์ ๗
ง. สัปปุรสิ ธรรม ๗
เฉลยข้อ ก.
๓๓. ในคราวเสด็จกรุงกบิลพัสดุ ์ พระประยูรญาตินิมนต์พระพุทธเจ้าประทับทีใ่ ด?
ก. เวฬุวนั
ข. ลัฎฐิวนั
ค. บุปผาราม
ง. นิโครธาราม
เฉลยข้อ ง.
๓๔. ในวันแสดงเวสสันดรชาดกโปรดพระประยูรญาติ เกิดอภินิหารอะไร ?
ก. แผ่นดินไหว
ข. ฝนโบกขรพรรษตก
ค. ดอกมณฑารพตก
ง. นา้ หลาก
เฉลยข้อ ข.

-๒๑๔-

๓๕. ใครทูลขอพรว่า ภิกษุไม่พงึ ให้การอุปสมบทกุลบุตรทีม่ ารดาบิดาไม่อนุ ญาต ?
ก.พระพุทธบิดา
ข. พระพุทธมารดา
ค. พิมพาเทวี
ง. พระนางปชาบดี
เฉลยข้อ ก.
๓๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการเทีย่ วบิณฑบาตแก่พระพุทธบิดาว่าเป็ นวงศ์อะไร?
ก. ศากยวงศ์
ข. โกลิยวงศ์
ค. พุทธวงศ์
ง. ขัตติยวงศ์
เฉลยข้อ ค.
๓๗. เจ้าอนุรุทธะเป็ นพระโอรสร่วมพระมารดาของเจ้าศากยพระองค์ใด ?
ก. กิมพิละ
ข. อานันทะ
ค. เทวทัต
ง. มหานามะ
เฉลยข้อ ง.
๓๘. เจ้าอนุรุทธะตรัสกับใครว่า การบรรพชาของเราเนื่องด้วยการบรรพชาของท่าน ?
ก. ภัททิยะ
ข. อานนท์
ค. ภัคคุ
ง. กิมพิละ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. กษัตริยท์ งั้ ๖รวมทัง้ อุบาลีทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้า ณ สถานทีใ่ ด ?
ก. เวฬุวนั
ข. อนุปิยอัมพวัน
ค. นิโครธาราม
ง. เชตวัน
เฉลยข้อ ข.
๔๐. กษัตริยท์ อ่ี อกบวชพร้อมกัน ๖ พระองค์ ใครไม่สาเร็จเป็ นพระอริยบุคคล ?
ก. ภัททิยะ
ข. อนุรุทธะ
ค. ภัคคุ
ง. เทวทัตต์
เฉลยข้อ ง.

-๒๑๕-

๔๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการทาความเพียรอุปมาด้วยพิณ ๓ สายแก่ใคร ?
ก. พระโสณโกฬวิ สิ ะ
ข. พระโสณกุฏกิ ณั ณะ
ค. พระนันทะ
ง. พระราหุล
เฉลยข้อ ก.
๔๒. พระเจ้าโกรัพยะตรัสถามใครว่า ความเสือ่ ม ๔ อย่างเป็ นเหตุให้คนออกบวช ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอานนท์
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระรัฐบาล
เฉลยข้อ ง.
๔๓. สิกขมานาก่อนอุปสมบทเป็ นภิกษุณีตอ้ งรักษาสิกขาบท ๖เป็ นเวลากี่ปี ?
ก. ๑ ปี
ข. ๒ ปี
ค. ๖ ปี
ง. ๘ ปี
เฉลยข้อ ข.
๔๔. ธรรมวินยั ทีเ่ ราแสดงแล้ว จักเป็ นศาสดาแห่งเธอทัง้ หลาย ตรัสแก่ใคร ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระอุบาลี
เฉลยข้อ ข.
๔๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอุบายการมีชวี ติ ตลอดกัปป์ ด้วยการเจริญธรรมอะไร ?
ก. อริยมรรค ๘
ข. อิทธิบาท ๔
ค. โพชฌงค์ ๗
ง. พรหมวิหาร ๔
เฉลยข้อ ข.
๔๖. สถานที่ ๔ ตาบล ควรไปดูไปเห็นให้เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า คือข้อใด ?
ก. สังเวชนียสถาน
ข. เทวสถาน
ค. ศาสนสถาน
ง. รมณียสถาน
เฉลยข้อ ก.

-๒๑๖-

๔๗. ใครไปแจ้งข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าให้มลั ลกษัตริยท์ ราบ ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระสุภทั ทะ
เฉลยข้อ ค.
๔๘. ดอกไม้ชนิดใด เป็ นนิมติ ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ?
ก. ดอกบัว
ข. ดอกสาละ
ค. ดอกโศก
ง. ดอกมณฑารพ
เฉลยข้อ ง.
๔๙. เดียรถียเ์ ข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนา เป็ นเหตุทาสังคายนาครัง้ ใด?
ก. ครัง้ ที่ ๑
ข. ครัง้ ที่ ๒
ค. ครัง้ ที่ ๓
ง. ครัง้ ที่ ๔
เฉลยข้อ ค.
๕๐. การจารึกคาสอนลงในใบลานเกิดขึ้นในคราวทาสังคายนา ณ สถานทีใ่ ด?
ก. เมืองราชคฤห์
ข. เมืองเวสาลี
ค. เมืองปาฏลีบตุ ร
ง. ลังกาทวีป
เฉลยข้อ ง.
-------------------

-๒๑๗-

เฉลยวิชาพุทธานุ พทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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-๒๑๘-
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ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๑. ทางแห่งกรรมที่ประกอบด้วยเจตนา เรียกว่าอะไร ?
ก. กรรมสิทธิ์
ข. กรรมบถ
ค. กรรมพันธุ ์
ง. กรรมฐาน
เฉลยข้อ ข.
๒. อกุศลกรรม ย่อมนาให้สตั ว์ไปเกิดในทีใ่ ด ?
ก. มนุษย์
ข. เทวดา
ค. พรหม
ง. เปรต
เฉลยข้อ ง.
๓. กรรมทีน่ าสัตว์ให้ไปเกิดในสุคติตรงกับข้อใด ?
ก. กุศลกรรม
ข. อกุศลกรรม
ค. กุศลมูล
ง. อกุศลมูล
เฉลยข้อ ก.
๔. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด?
ก. การกระทา
ข. โชคลาง
ค. ไสยศาสตร์
ง. ภูตผี
เฉลยข้อ ก.

-๒๑๙-

๕. กรรมใด เกิดขึ้นทางวจีทวาร?
ก. มุสาวาท
ข. อภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ก.
๖. ช่องทางแห่งการทาดีและชัว่ ทางใจ เรียกว่าอะไร ?
ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. ไตรทวาร
เฉลยข้อ ค.
๗. กายกรรมทีถ่ งึ ความเป็ นกรรมบถต้องประกอบด้วยอะไร ?
ก. เวทนา
ข. สัญญา
ค. วิญญาณ
ง. เจตนา
เฉลยข้อ ง.
๘. ข้อใด ไม่เป็ นรากเหง้าแห่งอกุศลเหล่าอื่น?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. มิจฉาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ง.
๙. อกุศลกรรมบถข้อใด มีสตั ว์เป็ นอารมณ์อย่างเดียว ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. ปิ สุณวาจา
ง. ผรุสวาจา
เฉลยข้อ ง.
๑๐. อกุศลกรรมบถข้อใด มีทกุ ขเวทนาอย่างเดียว ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มุสาวาท
ง. อภิชฌา
เฉลยข้อ ก.

-๒๒๐-

๑๑. ข้อใด มีโมหะเป็ นรากเหง้าอย่างเดียว ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. ปองร้าย
ง. เห็นผิด
เฉลยข้อ ง.
๑๒. ข้อใด เป็ นการประพฤติลว่ งปาณาติบาต?
ก. ฆาตกรรม
ข. โจรกรรม
ค. วจีกรรม
ง. อโหสิกรรม
เฉลยข้อ ก.
๑๓. คาว่า ปาณะ โดยสมมติสจั จะ ตรงกับข้อใด ?
ก. มนุษย์
ข. เปรต
ค. เทวดา
ง. พรหม
เฉลยข้อ ก.
๑๔. ความพยายามใด จัดเป็ นองค์ของปาณาติบาต ?
ก. ฆ่า
ข. ลัก
ค. เสพ
ง. พูด
เฉลยข้อ ก.
๑๕. สัตว์ตาย เป็ นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. ผรุสวาจา
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ก.
๑๖. ปาณาติบาตทีม่ โี ทษมาก เพราะเหตุใด ?
ก. สัตว์เล็ก
ข. สัตว์มคี ุณ
ค. พยายามน้อย
ง. กิเลสเบาบาง
เฉลยข้อ ข.

-๒๒๑-

๑๗. ข้อใด เป็ นการประพฤติลว่ งอทินนาทาน?
ก. ฆาตกรรม
ข. โจรกรรม
ค. วจีกรรม
ง. อโหสิกรรม
เฉลยข้อ ข.
๑๘. การถือเอาสิง่ ของที่เขาไม่ได้ให้ เป็ นกิริยาของใคร ?
ก. ฆาตกร
ข. หัวขโมย
ค. คนเจ้าชู ้
ง. คนโกหก
เฉลยข้อ ข.
๑๙. โกงทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื เป็ นการประพฤติลว่ งอกุศลกรรมบถใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. มุสาวาท
ง. พยาบาท
เฉลยข้อ ข.
๒๐. องค์แห่งอทินนาทานข้อใด ทีใ่ ห้สาเร็จความเป็ นกรรมบถ ?
ก. ของมีเจ้าของ
ข. จิตคิดจะลัก
ค. พยายามลัก
ง. ลักมาได้
เฉลยข้อ ง
๒๑. การละเมิดคู่ครองของคนอื่น จัดเป็ นอกุศลกรรมบถใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมจิ ฉาจาร
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ค.
๒๒. จิตคิดจะเสพ เป็ นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมจิ ฉาจาร
ง. มุสาวาท
เฉลยข้อ ค.

-๒๒๒-

๒๓. การคบคนเช่นใด เป็ นการประพฤติลว่ งอกุศลกรรมบถข้อที่ ๓?
ก. โจร
ข. ชู ้
ค. คนชัว่
ง. คนโง่
เฉลยข้อ ข.
๒๔. โทษอย่างเบาของกาเมสุมจิ ฉาจาร ตรงกับข้อใด ?
ก. ตกนรก
ข. เป็ นเปรต
ค. เป็ นสัตว์
ง. มีศตั รูคู่เวร
เฉลยข้อ ง.
๒๕. คาพูดเช่นใด จัดเป็ นมุสาวาท ?
ก. เท็จ
ข. หยาบ
ค. ส่อเสียด
ง. เพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ก.
๒๖. การพูดเช่นใด เป็ นการประพฤติลว่ งอกุศลกรรมบถข้อที่ ๔?
ก. พูดมาก
ข. พูดเล่น
ค. พูดตลก
ง. พูดปด
เฉลยข้อ ง.
๒๗. ข้อใด เป็ นองค์แห่งมุสาวาท ?
ก. เรื่องไม่จริง
ข. จิตโกรธ
ค. มีความยินดี
ง. มีสตั ว์อ่นื
เฉลยข้อ ก.
๒๘. การพูดเพือ่ ให้แตกสามัคคีกนั เรียกว่าอะไร ?
ก. มุสาวาท
ข. ปิ สุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
เฉลยข้อ ข.

-๒๒๓-

๒๙. คาพูดส่อเสียด ก่อให้เกิดผลอย่างไร ?
ก. เสียประโยชน์
ข. เจ็บใจ
ค. แตกแยก
ง. งมงาย
เฉลยข้อ ค.
๓๐. ผรุสวาจา ได้แก่คาพูดเช่นใด ?
ก. เท็จ
ข. หยาบ
ค. ส่อเสียด
ง. เพ้อเจ้อ
เฉลยข้อ ข.
๓๑. ข้อใด เป็ นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางวจีทวาร?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ขโมยของ
ค. ด่าผูอ้ ่นื
ง. ปองร้าย
เฉลยข้อ ค.
๓๒. เจตนาเป็ นเหตุให้พดู เรื่องไร้สาระ เรียกว่าอะไร?
ก. มุสาวาท
ข. ปิ สุณวาจา
ค. ผรุสวาจา
ง. สัมผัปปลาปะ
เฉลยข้อ ง.
๓๓. ข้อใด จัดเป็ นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางมโนทวาร?
ก. อทินนาทาน
ข. มุสาวาท
ค. ปิ สุณวาจา
ง. อภิชฌา
เฉลยข้อ ง.
๓๔. คนมีจติ ถูกอภิชฌาครอบงา จะมีลกั ษณะเช่นใด?
ก. ชอบด่า
ข. อยากได้
ค. ไม่พอใจ
ง. หลงลืม
เฉลยข้อ ข.

-๒๒๔-

๓๕. อกุศลกรรมบถใด เกิดขึ้นด้วยอานาจความโกรธ ?
ก. มุสาวาท
ข. อภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ค.
๓๖. เจตนาเป็ นเหตุให้เห็นผิด ตรงกับอกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. มุสาวาท
ข. อภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ง.
๓๗. ข้อใด จัดเป็ นมโนกรรม ?
ก. ลักทรัพย์
ข. พูดเท็จ
ค. พูดเพ้อเจ้อ
ง. เห็นผิด
เฉลยข้อ ง.
๓๘. ข้อใด เป็ นกุศลกรรมบถ ?
ก. อนภิชฌา
ข. อภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ก.
๓๙. ข้อใด เป็ นกุศลกรรมบถทีเ่ กิดขึ้นทางกาย?
ก. ไม่ลกั ทรัพย์
ข. ไม่ละโมบ
ค. ไม่พยาบาท
ง. เห็นชอบ
เฉลยข้อ ก.
๔๐. กุศลกรรมบถข้อที่ ๑ ช่วยลดพฤติกรรมในเรื่องใด ?
ก. โหดร้าย
ข. เห็นแก่ตวั
ค. มักมากในกาม
ง. ไม่ซอ่ื ตรง
เฉลยข้อ ก.

-๒๒๕-

๔๑. ข้อใด จัดเป็ นธรรมจริยสมจริยาทางใจ ?
ก. เว้นฆ่าสัตว์
ข. เว้นลักทรัพย์
ค. เว้นพูดเท็จ
ง. เว้นปองร้าย
เฉลยข้อ ง.
๔๒. อุปนิสยั ใด ทาความโลภให้เบาบางลง?
ก. ทานู ปนิสยั
ข. สีลูปนิสยั
ค. ภาวนู ปนิสยั
ง. มานะถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ ก.
๔๓. อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาสิง่ ของชนิดใด ?
ก. ของให้
ข. ของหวง
ค. ของทิ้ง
ง. ของแจก
เฉลยข้อ ข.
๔๔. กุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ส่งเสริมความซือ่ สัตย์ระหว่างใคร?
ก. นายกับบ่าว
ข. มิตรสหาย
ค.สามีภรรยา
ง. พีน่ อ้ ง
เฉลยข้อ ค.
๔๕. ความคิดเช่นใด จัดเป็ นกุศลกรรมบถ ?
ก. ทาชัว่ ได้ดี
ข. ทาบาปได้บุญ
ค. ทาดีได้ดี
ง. ทาบุญได้บาป
เฉลยข้อ ค.
๔๖. กุศลกรรมบถข้อที่ ๔ มุง่ ให้พดู เช่นใด ?
ก. คาจริง
ข. ไม่หยาบ
ค. ไม่ส่อเสียด
ง. มีสาระ
เฉลยข้อ ก.

-๒๒๖-

๔๗. เมือ่ ต้องการให้เกิดความสามัคคีในสังคม ควรเว้นคาพูดเช่นใด?
ก. คาจริง
ข. คาไพเราะ
ค. คายุยง
ง. คามีสาระ
เฉลยข้อ ค.
๔๘. คนมีนิสยั ชอบแบ่งปัน เพราะประพฤติตามกุศลกรรมบถข้อใด ?
ก. มุสาวาทา เวรมณี
ข. อนภิชฌา
ค. อพยาบาท
ง. สัมมาทิฏฐิ
เฉลยข้อ ข.
๔๙. สีเลน โภคสมฺปทา เป็ นอานิสงส์ของศีลทีจ่ ะพึงได้รบั ในภูมใิ ด ?
ก. มนุษยภูมิ
ข. เทวภูมิ
ค. นรกภูมิ
ง. อบายภูมิ
เฉลยข้อ ก.
๕๐. อานิสงส์ของศีลทีเ่ ป็ นโลกุตตรสมบัติ ตรงกับข้อใด ?
ก. เป็ นมนุ ษย์
ข. เป็ นเทวดา
ค. เป็ นพรหม
ง. เป็ นโสดาบัน
เฉลยข้อ ง.
-------------------

-๒๒๗-

เฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชัน้ เอก
สอบในสนามหลวง
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
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ภาคผนวก

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕
----------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๔๕
เป็ นปี ท่ี ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คลซึ่ง มาตรา๒๙ประกอบกับ มาตรา๓๕และมาตรา๕๐ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ี เรีย กว่ า “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วนั ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ ี
-๒๒๙-

“การศึกษาภาคบังคับ ” หมายความว่าการศึกษาชัน้ ปี ท่ีหนึ่งถึงชัน้ ปี ท่ีเก้าของ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“สถานศึกษา” หมายความว่าสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับ
“ผูป้ กครอง” หมายความว่าบิดามารดาหรือบิดาหรือมารดาซึ่งเป็ นผูใ้ ช้อานาจ
ปกครองหรือผูป้ กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์และหมายรวมถึงบุคคลที่
เด็กอยู่ดว้ ยเป็ นประจาหรือทีเ่ ด็กอยู่รบั ใช้การงาน
“เด็ก” หมายความว่าเด็กซึง่ มีอายุย่างเข้าปี ท่เี จ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปี ท่สี บิ หกเว้น
แต่เด็กทีส่ อบได้ชนั้ ปี ทเ่ี ก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
“คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน” หมายความว่าคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่ า คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานศึกษาอยู่ในสังกัด
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่ า ผู ซ้ ่ึงรัฐมนตรีแ ต่ ง ตัง้ ให้ปฏิบ ตั ิก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่ารัฐมนตรีผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
มาตรา ๕ ให้ค ณะกรรมการเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา หรื อ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น แล้ว แต่ ก รณี ป ระกาศรายละเอีย ดเกี่ ยวกับการส่ ง เด็ก เข้า เรีย นในสถานศึ ก ษา
และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่มอี ยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และสถานศึกษา รวมทัง้ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ผูป้ กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
มาตรา ๖ ให้ผูป้ กครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
-๒๓๐-

เมื่อผูป้ กครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอานาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ
หลัง อายุ ต ามเกณฑ์ก ารศึ ก ษาภาคบัง คับ ได้ ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกาหนด
มาตรา ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใ ดๆ ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ข้นึ และพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นนั้ เพือ่ ตรวจสอบการเข้า
เรียนของเด็กหากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ให้ดาเนินการให้
เด็กนัน้ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษานัน้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีทราบ
ในกรณี ท่ไี ม่สามารถดาเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนตามวรรคหนึ่งได้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องทีท่ พ่ี บเด็กแล้วแต่กรณีเพือ่ ดาเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
มาตรา ๘ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัวแก่
บุคคลซึง่ เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๙ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผูซ้ ่งึ เกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา๑๐ ในการปฏิบตั ิห น้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑ผูใ้ ดซึ่งมิใช่ผูป้ กครอง มีเด็กซึง่ ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่
ด้วยต้องแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีเ่ ด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผูป้ กครองได้อาศัยอยู่ดว้ ยกับผูน้ นั้
การแจ้งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีร่ ฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา๑๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษา จัด การศึ ก ษาเป็ น พิเ ศษส าหรับ เด็ก ที่ มีค วาม
-๒๓๑-

บกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปญั ญาอารมณ์สงั คมการสือ่ สารและการเรียนรู ้ หรือมีร่างกาย
พิ ก าร หรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ เด็ ก ซึ่ ง ไม่ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได้ หรื อ ไม่ มี ผู ด้ ู แ ล
หรือด้อยโอกาสหรือเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษให้ได้รบั การศึกษาภาคบังคับด้วยรูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสม รวมทัง้ การได้รบั สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่ วยเหลือ อื่นใดตามความจาเป็ น เพื่อ ประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รบั
การศึกษาภาคบังคับ
มาตรา๑๓ผูป้ กครองที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา๖ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท
มาตรา๑๔ผู ใ้ ดไม่อานวยความสะดวกแก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา๙ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา๑๕ ผู ใ้ ดโดยปราศจากเหตุ ผ ลอัน สมควร กระท าด้ว ยประการใดๆ
อันเป็ นเหตุให้เด็กมิได้เรี ยนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา๑๖ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา๑๑หรือแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา๑๗ ให้ร ะหว่ า งที่ ย ัง ไม่ มี ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานให้
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติทาหน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรา๑๘ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มคี ณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ให้
คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอาเภอ
หรือคณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี ทาหน้าที่แทนคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา และให้สานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครสานักงานการ
ประถมศึกษาอาเภอ หรือสานักงานการประถมศึกษากิ่ งอาเภอแล้วแต่กรณี ทาหน้าที่แทน
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
-๒๓๒-

มาตรา๑๙ ให้บรรดากฎกระทรวงประกาศระเบียบข้อบังคับและคาสังที
่ ่ออกตาม
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษาพ.ศ. ๒๕๒๓ซึง่ ใช้บงั คับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศ
ในราชกิ จ จา-นุ เ บกษายัง คงให้บ ัง คับ ได้ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ข ัด แ ย้ง กับ บทบัญ ญัติ ใ น
พระราชบัญญัตนิ ้ ี
มาตรา๒๐ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้และให้มีอานาจแต่ งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าที่กบั มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ ี
ประกาศนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโททักษิณชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

-๒๓๓-

หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉ บับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่า ด้ว ย
การศึกษาแห่งชาติได้กาหนดให้บดิ ามารดาหรือผูป้ กครองมีหน้าที่จดั ให้บุตรหรือบุคคลซึง่
อยู่ในความดู แลได้รบั การศึกษาภาคบังคับจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึง่ มีอายุย่างเข้าปี ท่เี จ็ด
เข้าเรียนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจนอายุย่างเข้าปี ท่สี บิ หกเว้นแต่จะสอบได้ช ั้นปี ท่เี ก้าของ
การศึ ก ษาภาคบัง คับ จึ ง สมควรปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ว ยการประถมศึ ก ษา เพื่อ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวจึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี

-๒๓๔-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------หลักการ
กาหนดให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจดั การศึ กษาขัน้ พื้นฐานในโรงเรียน
สานักศาสนศึกษาและสานักเรียน
เหตุผล
โดยที่ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ให้สถาบัน ศาสนามีสิท ธิ ในการจัด การศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนาถือเป็ นสถาบันศาสนา ดังนัน้ เพื่อให้สถาบันพระพุทธศาสนา
สามารถจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและมหาเถรสมาคมได้โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุ น
การจัดการศึกษาของสถาบันพระพุทธศาสนา เพื่อให้ผูเ้ รียนซึ่งเป็ นพระภิกษุและสามเณร
ได้ร บั การศึ ก ษาที่มีคุ ณ ภาพเท่ า เทีย มกับ การศึ ก ษาในรู ป แบบอื่ น จึ ง จ าเป็ น ต้อ งออก
กฎกระทรวงนี้

-๒๓๕-

กฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โดยสถาบันพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เป็ น
พระราชบัญญัติท่มี บี ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วดั จัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา
“สานักศาสนศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่วดั จัดการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกธรรมหรือพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี ตามทีม่ หาเถรสมาคมประกาศกาหนด
“สานักเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่จดั การศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนก
ธรรม หรือพระปริยตั ิธรรม แผนกบาลี ซึ่งเป็ นสานักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ
สานักเรียนคณะจังหวัด ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศกาหนด
-๒๓๖-

ข้อ ๒ ให้สถาบันพระพุทธศาสนามีสิทธิจดั การศึ กษาขัน้ พื้นฐานแก่ พระภิกษุ
และสามเณรในโรงเรียน สานักศาสนศึกษา และสานักเรียน
การจัดตัง้ ยุบ รวม เลิกและการดาเนินการของโรงเรียน สานักศาสนศึกษา หรือ
สานักเรียน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาเถรสมาคมประกาศกาหนด
ข้อ ๓ การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา แบ่งเป็ นระดับ
ดังต่อไปนี้
(๑) การศึ กษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญ ศึ กษา เป็ น การศึ กษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(๒) การศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกธรรม และการศึ กษาพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกบาลี ที่ได้จ ดั ให้แก่ พระภิกษุ และสามเณรซึ่งมีพ้ ืนความรู ไ้ ม่ ตา่ กว่ าระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ีหกหรือเทียบเท่า และได้ศึกษา วิชาสามัญเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกาหนดโดยคาแนะนาของมหาเถรสมาคม ซึง่
เป็ นการศึกษาขัน้ พื้นฐานทีแ่ บ่งเป็ นระดับ ดังต่อไปนี้
(ก)การศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกธรรม เป็ น การศึ ก ษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ข) การศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกบาลี ชัน้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
เป็ นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ ๔ ให้โรงเรียน สานักศาสนศึกษา และสานักเรียน ได้รบั การสนับสนุ นในด้าน
วิชาการและเงินอุดหนุนจากรัฐสาหรับการจัดการศึกษา
ข้อ ๕ ให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ โรงเรียน สานักศาสนศึกษา หรือสานัก
เรียนตัง้ อยู่ในเขตพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ขอ้ เสนอแนะการจัดการศึกษาพระปริยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พระปริยตั ธิ รรม แผนกธรรม และพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลี
-๒๓๗-

ข้อ ๖ ให้มี ค ณะกรรมการโรงเรี ย น คณะกรรมการส านัก ศาสนศึ ก ษา
และคณะกรรมการส านัก เรี ย น ท าหน้า ที่ ก ากับ ดู แ ลการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
สานักศาสนศึกษา และสานักเรียน แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและมหาเถรสมาคม รวมทัง้ ส่งเสริม
และสนับ สนุ น ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
องค์ป ระกอบ จ านวน คุ ณสมบัติ หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารได้ม า วาระการด ารง
ต าแหน่ ง และการพ้น จากต าแหน่ ง ตลอดจนการประชุ ม และการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสานักศาสนศึกษา และคณะกรรมการสานักเรียน
ให้เป็ นไปตามระเบียบทีม่ หาเถรสมาคมกาหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘

อดิศยั โพธารามิก
(นายอดิศยั โพธารามิก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-๒๓๘-

พระราชบัญญัติ
กาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
(ฉบับที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๒๗
--------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็ นปี ท่ี ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกาหนดวิทยฐานะผู ส้ าเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติ ข้ ึน ไว้โ ดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ วิชาการพระพุทธศาสนา หมายความว่า วิชาการซึ่งจัดให้พระภิกษุ
สามเณรศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้
-๒๓๙-

(๑) หลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง
(๒) หลัก สู ต รปริ ญ ญาศาสนศาสตรบัณ ฑิ ต ของสภา การศึ ก ษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๓) หลักสู ตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต ของมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรา ๔ ให้ผูส้ าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
(๑) ตามหลักสู ตรพระปริยตั ิธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง เปรียญ
ธรรมเก้าประโยคมีวทิ ยฐานะชัน้ ปริญญาตรี เรียกว่า “เปรียญธรรมเก้าประโยค”ใช้อกั ษร
ย่อว่า“ป.ธ.๙”
(๒) ตามหลัก สู ต รปริญ ญาศาสนศาสตรบัณ ฑิต จากสภาการศึ ก ษา
มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ มีวิท ยฐานะชัน้ ปริ ญ ญาตรี เรี ย กว่ า
“ศาสนศาสตรบัณฑิต”ใช้อกั ษรย่อว่า “ศน.บ.”
(๓) ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราช
วิท ยาลัย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ มีวิท ยฐานะ ชัน้ ปริ ญ ญาตรี เรีย กว่ า “พุท ธศาสตร
บัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “พธ.บ.”
มาตรา ๕ นอกจากปริญญาตามมาตรา ๔ พระภิกษุสามเณรซึง่ ได้ศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนาอาจได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองความรู ต้ ามหลักสู ตรที่คณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ์ให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์คณะหนึ่ งประกอบด้วย
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็ นประธานกรรมการ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรม
สนามหลวง นายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สภานายกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ประธานกรรมการสภาการศึ กษามหามกุฏราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิบดีก รมการ
ฝึ กหัดครู อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมวิชาการ
-๒๔๐-

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเป็ นกรรมการ กับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอกี ไม่
เกินเจ็ดคน ซึง่ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
ให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์เลือกกรรมการผูห้ นึ่งเป็ นรองประธาน
กรรมการ
ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์
และให้กรมการศาสนาทาหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์
มาตรา ๗ กรรมการผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสองปี กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ พ้นจากตาแหน่งอาจได้แต่งตัง้ อีกได้
ในกรณี ท่ีส มเด็ จ พระสัง ฆราชทรงแต่ ง ตัง้ กรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ม ขึ้น ใน
ระหว่างวันทีก่ รรมการซึง่ ทรงแต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ ง ให้ผูซ้ ง่ึ ได้รบั แต่งตัง้ ให้
เป็ นกรรมการเพิม่ ขึ้นอยู่ในตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งได้รบั แต่งตัง้ ไว้
แล้ว
มาตรา ๘ นอกจากการพ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระมาตรา ๗ กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก หรือ
(๓) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก
ในกรณีท่กี รรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่ งก่อนวาระ สมเด็จพระสังฆราช
อาจทรงแต่งตัง้ ผูอ้ ่นื เป็ นกรรมการแทนโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้ และให้ผู ้
ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ในตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
มาตรา ๙ การประชุ ม ของคณะกรรมการการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ต้อ งมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดที่ ดารงตาแหน่ งอยู่ใน
ขณะนัน้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
-๒๔๑-

ถ้า ประธานกรรมการไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นที่ป ระชุ ม ให้ร องประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุม หรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการผู ห้ นึ่ งเป็ นรองประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการผูห้ นึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์มอี านาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
ให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
(๒) ก าหนดมาตรฐานและให้ค วามเห็ น ชอบหลัก สู ต ร วิ ช าการ
พระพุทธศาสนา
(๓) กาหนดพื้นความรู ้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา การสอบ และเงือ่ นไขในการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
(๔) ควบคุ ม ดู แ ลการจัด การศึ ก ษาวิ ช าการพระพุ ท ธศาสนาให้มี
การศึกษาพระปริยตั ิธรรมเป็ นหลัก และป้ องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินยั
ให้ผดิ ไปจากบาลีในพระไตรปิ ฎก
(๕) วิ นิ จ ฉัย สัง่ การเพื่ อ ยับ ยัง้ หรื อ ยุ ติ ก ารด าเนิ น กิ จ การที่ ข ดั ต่ อ
พระธรรมวินยั หรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่ ของสถานศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนาตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี
(๖) วางระเบีย บ และออกข้อ บัง คับ หรื อ ค าสัง่ เพื่อ ปฏิบ ตั ิ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ ี

-๒๔๒-

มาตรา ๑๑ ผูใ้ ดไม่มสี ทิ ธิใช้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรืออักษรย่อปริญญา
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี กระทาการเพือ่ ให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสทิ ธิดงั กล่าว ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๒ ให้ผูส้ าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสู ตรพระปริยตั ิธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง เปรียญธรรมเก้าประโยค ปริ ญญาศาสนศาสตร
บัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือปริญญาพุทธ
ศาสตรบัณ ฑิต จากมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตนิ ้ ีใช้บงั คับ มีวทิ ยฐานะชัน้ ปริญญาตรีตามมาตรา ๔
มาตรา ๑๓ ให้ร ั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก า รรั ก ษาการตา ม
พระราชบัญญัตนิ ้ ี

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร
รองนายกรัฐมนตรี

-๒๔๓-

หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติน้ ี โดยมีพระภิกษุสามเณรซึ่งได้ศึกษา
และสอบไล่ได้เปรียญเก้าประโยคตามหลักสู ตรพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลีส นามหลวงของคณะสงฆ์ ปริ ญ ญาศาสนศาสตรบัณ ฑิต ตามหลัก สู ต รปริ ญ ญา
ศาสนศาสตรบัณฑิต จากสภาการศึ ก ษามหามกุฏ ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
หรือปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาจุฬา-ลง
กรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เทียบชัน้
บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฝ่ ายอาณาจักร สมควรกาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรทัง้ สามนี้ให้สูงเท่ากับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฝ่ ายอาณาจักร จึง
จาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ี

-๒๔๔-

พระราชบัญญัติ
กาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๐
------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรงมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการกาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติ ข้ ึน ไว้โ ดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ้ ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา เป็ นต้นไป

-๒๔๕-

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะ
ผูส้ าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓ วิชาการพระพุทธศาสนา หมายความว่า วิชาการซึ่งจัดให้พระภิกษุ
สามเณรศึกษาตามหลักสูตรพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง”
“มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะ
ผูส้ าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔ ให้ผูส้ าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสู ตรพระปริยตั ิธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง เปรียญธรรมเก้าประโยค มีวทิ ยฐานะชัน้ ปริญญา
ตรี เรียกว่า “เปรียญธรรมเก้าประโยค” ใช้อกั ษรย่อ “ป.ธ.๙”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดวิทยฐานะผู ส้ าเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ให้มคี ณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็ นประธานกรรมการ แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรม
สนามหลวง อธิ ก ารบดีม หาวิท ยาลัย มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย อธิ ก ารบดีม หาวิท ยา ลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลัด ทบวงมหาวิท ยาลัย
เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
อธิบดีกรมวิชาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินเจ็ดคนซึง่ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
เป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์เลือกกรรมการผูห้ นึ่งเป็ นรองประธาน
กรรมการ

-๒๔๖-

ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆ์ และ
ให้กรมการศาสนาทา หน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี

-๒๔๗-

หมายเหตุ :เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ น้ ี คื อ เนื่ อ งจากได้มี ก ารตรา
พระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ มหาวิทยาลัยมหามกุ ฎราชวิท ยาลัยและพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้
มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย เพื่อ ด าเนิ น งานด้า นการศึ ก ษาวิช าการ
พระพุทธศาสนาตามหลักสู ตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณฑิตขึ้น
โดยเฉพาะแล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติ
กาหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
วิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสู ตรปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต และพุทธศาสตรบัณ ฑิต ตลอดจนองค์ป ระกอบของคณะกรรมการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ ให้เ หมาะสม
และสอดคล้อ งกับ หลัก การในการจัด ตั้ง มหาวิ ท ยาลัย ดัง กล่ า วจึ ง จ าเป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตนิ ้ ี

-๒๔๘-

ประวัตนิ กั ธรรม
การศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้น ตามพระดาริ
ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็ นการศึกษาพระธรรมวินยั ในภาษาไทย
เพื่อให้ภิกษุ สามเณรผูเ้ ป็ นกาลังสาคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินยั ได้สะดวก
และทัว่ ถึง อันจะเป็ นพื้นฐานนาไปสู่สมั มาปฏิบตั ิ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป
การศึ ก ษาพระพุท ธศาสนาของพระสงฆ์ไ ทยแต่ โ บราณมา นิ ย มศึ ก ษาเป็ น ภาษาบาลี
ทีเ่ รียกว่า การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ยากสาหรับภิกษุสามเณรทัว่ ไป จึงปรากฏว่า
ภิกษุสามเณรที่มคี วามรูใ้ นพระธรรมวินยั อย่างทัว่ ถึ งมีจานวนน้อย เป็ นเหตุให้สงั ฆมณฑลขาดแคลน
ภิกษุผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทัง้ ในด้านการศึกษา การปกครอง และการ
แนะนาสัง่ สอนประชาชน ดังนัน้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรง
พระดาริวธิ กี ารเล่าเรียนพระธรรมวินยั ในภาษาไทยขึ้น สาหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็ น
ครัง้ แรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็ นต้นมา โดยทรง
กาหนดหลักสูตรการสอนให้ภกิ ษุสามเณรได้เรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา ทัง้ ด้านหลักธรรม พุทธประวัติ
และพระวินยั ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทูธ้ รรม
เมื่อ ทรงเห็นว่ า การเรียนการสอนพระธรรมวินยั เป็ นภาษาไทยดัง นี้ ได้ผ ล ทาให้ภิก ษุ
สามเณรมีความรูก้ ว้างขวางขึ้น เพราะเรียนรูไ้ ด้ไม่ยาก จึงทรงดาริท่จี ะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุ
สามเณรทัว่ ไปด้วย ประกอบกับใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ประเทศไทยเริ่มมีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
ซึ่งภิกษุทงั้ หมดจะได้รบั การยกเว้น ส่วนสามเณรจะยกเว้นให้เฉพาะสามเณรผูร้ ูธ้ รรม ทางราชการได้
ขอให้ค ณะสงฆ์ ช่ ว ยก าหนดเกณฑ์ ข องสามเณรผู ้รู ้ธ รรม สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงกาหนดหลักสูตร องค์สามเณรรูธ้ รรม ขึ้น ต่อมาได้ทรงปรับปรุง

-๒๔๙-

หลักสูตรองค์สามเณรรูธ้ รรมนัน้ เป็ น “องค์นักธรรม” สาหรับภิกษุสามเณรชัน้ นวกะ (คือผูบ้ วชใหม่)
ทัว่ ไป ได้ร บั พระบรมราชานุ มตั ิ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และโปรดให้จ ดั การสอบ
ในส่ ว นกลางขึ้น เป็ น ครัง้ แรกในเดือ นตุลาคมปี เ ดีย วกัน โดยใช้ว ดั บวรนิ เ วศวิห าร วัด มหาธาตุ
และวัดเบญจมบพิตร เป็ นสถานที่สอบ การสอบครัง้ แรกนี้ มี ๓ วิชา คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท
แต่งความแก้กระทูธ้ รรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท
พ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นกั ธรรมให้เหมาะสมสาหรับภิกษุสามเณรทัว่ ไป
จะเรียนรูไ้ ด้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรเป็ น ๒ อย่างคือ อย่างสามัญ เรียนวิชาธรรมวิภาค
พุทธประวัติ และเรียงความแก้กระทูธ้ รรม และ อย่างวิสามัญ เพิ่มแปลอรรถกถาธรรมบทมีแก้อรรถ
บาลีไวยากรณ์และสัมพันธ์ และวินยั บัญญัตทิ ต่ี อ้ งสอบทัง้ ผูท้ เ่ี รียนอย่างสามัญและวิสามัญ
พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงปรับปรุงหลักสูตรองค์นกั ธรรมอีกครัง้ หนึ่ง โดยเพิ่มหลักธรรมหมวด
คิหปิ ฏิบตั ิเข้าในส่วนของธรรมวิภาคด้วย เพื่อให้เป็ นประโยชน์ในการครองชีวิตฆราวาส หากภิกษุ
สามเณรรูปนัน้ ๆ มีความจาเป็ นต้องลาสิกขาออกไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เรียกว่า นักธรรมชัน้ ตรี
การศึ ก ษาพระธรรมวิ น ัย แบบใหม่ น้ ี ได้ร ับ ความนิ ย มจากหมู่ ภิ ก ษุ ส ามเณรอย่ า งกว้า งขวาง
และแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว เพียง ๒ ปี แรกก็มภี กิ ษุสามเณรสมัครเข้าสอบสนามหลวงเกือบพันรูป
เมือ่ ทรงเห็นว่าการศึกษานักธรรมอานวยคุณประโยชน์แก่พระศาสนาและภิกษุสามเณรทัว่ ไป ในเวลา
ต่อมา จึงทรงพระดาริขยายการศึกษานักธรรมให้ทวั ่ ถึงแก่ภกิ ษุทุกระดับ คือ ทรงตัง้ หลักสูตรนักธรรม
ชัน้ โท สาหรับภิกษุชนั้ มัชฌิมะ คือ มีพรรษาเกิน ๕ แต่ไม่ถงึ ๑๐ และนักธรรมชัน้ เอก สาหรับภิกษุชนั้
เถระ คือมีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป ดังที่เป็ นหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานของคณะสงฆ์สบื มาตราบถึงทุก
วันนี้
ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธฯ
ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษานักธรรมมิได้เป็ นประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรเท่านัน้ แม้ผูท้ ่ยี งั ครอง
ฆราวาสวิสยั ก็จะได้รบั ประโยชน์จากการศึกษานักธรรมด้วย โดยเฉพาะสาหรับเหล่าข้าราชการครู
จึงทรงตัง้ หลักสูตรนักธรรมสาหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า “ธรรมศึกษา” มีครบทัง้ ๓ ชัน้ คือ ชัน้ ตรี
ชัน้ โท ชัน้ เอก ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตร นักธรรมของภิกษุสามเณร เว้นแต่วนิ ยั บัญญัติท่ี
ทรงก าหนดใช้เ บญจศี ล เบญจธรรมและอุ โ บสถศี ล แทน ได้เ ปิ ด สอบธรรมศึ ก ษาตรี ค รั้ง แรก

-๒๕๐-

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๒ และเปิ ดสอบครบทุกชัน้ ในเวลาต่อมา มีฆราวาสทัง้ หญิงและชายเข้าสอบเป็ น
จานวนมาก นับเป็ นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
ปัจจุบนั การศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรมนี้ มี สมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร)
วัดบวรนิ เวศวิหาร เป็ นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มคี ุ ณภาพ สามารถ
ดารงพระศาสนาไว้ได้ดว้ ยดี ทัง้ ถือว่าเป็ นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่ งที่สาคัญยิ่งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาตัง้ แต่ครัง้ อดีตถึงปัจจุบนั
************
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๕๑-

ทาเนี ยบแม่กองธรรมสนามหลวง
พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๑ คณะสงฆ์ จ ัด ให้มี ก ารสอบธรรมสนามหลวงทัว่
ราชอาณาจักรเป็ นครัง้ แรก โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็ นผู ด้ าเนินการจัดการสอบ
ตัง้ แต่ครัง้ นัน้ เป็ นต้นมา และมีพระเถระที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นแม่กองธรรมสนามหลวงสืบ
มาตามลาดับ จานวน ๗ รูป ดังรายนามต่อไปนี้
พ.ศ. ๒๔๗๑ พระศาสนโศภน (แจ่ ม จตฺ ต สลฺ โ ล) วัด มกุ ฏ กษัต ริ ย าราม
ได้รบั แต่ งตัง้ เป็ น แม่ ก องธรรมสนามหลวงทัว่ ราชอาณาจักรรู ปแรก ด ารงตาแหน่ ง ถึง
พ.ศ. ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๔๘๖ พระศรีสมโพธิ (เกษม ภทฺทธมฺโม บุญศรี) วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ ดารงตาแหน่งถึง พ.ศ. ๒๔๘๘ แล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา
พ.ศ. ๒๔๘๘ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ขณะเป็ นที่ พระศรีสุธรรมมุนี ดารงตาแหน่งถึง พ.ศ. ๒๔๙๑
พ.ศ. ๒๔๙๑ พระพิมลธรรม (ชอบ อนุ จารี) วัด ราษฎร์บารุ ง จังหวัด ชลบุรี
ขณะเป็ นที่ พระชลธารมุนี - พระราชสุธี - พระเทพเมธี - พระธรรมโกศาจารย์ ดารง
ตาแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๐๓
พ.ศ. ๒๕๐๓ สมเด็ จ พระมหาวี ร วงศ์ (วิน ธมฺม สาโร) วัด ราชผาติ ก าราม
ขณะเป็ นที่ พระธรรมปาโมกข์ - พระพรหมมุนี ดารงตาแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๓๒
พ.ศ. ๒๕๓๒ พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาสวิหาร ขณะเป็ นที่
พระธรรมวราภรณ์ ดารงตาแหน่งถึง พ.ศ. ๒๕๔๒
-๒๕๒-

พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็ จ พระวัน รัต (จุ น ท์ พฺ ร หฺ ม คุ ตฺ โ ต) วัด บวรนิ เ วศวิห าร
ขณะเป็ นที่ พระธรรมกวี - พระพรหมมุนี ถึงปัจจุบนั
************
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๕๓-

คาสังมหาเถรสมาคม
่
ที่ ๗/๒๕๕๖
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
และคณะผูบ้ ริหารสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
และมติมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้แต่งตัง้
๑. สมเด็จพระธีรญาณมุนี
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๒. พระพรหมเมธาจารย์
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบุรณศิรมิ าตยาราม
๓. พระพรหมดิลก
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสามพระยา
๔. อธิการบดี
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. อธิการบดี
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๖. พระธรรมกิตติมนุ ี
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดเฉลิมพระเกียรติ/นนทบุรี

-๒๕๔-

๗. พระเทพญาณวิศิษฏ์
วัดปทุมวนาราม
๘. พระเทพรัตนากร
วัดพนัญเชิง/อยุธยา
๙. พระราชสุทธิมงคล
วัดมกุฏกษัตริยาราม
๑๐. พระราชเมธากรกวี
วัดเสนาสนาราม/อยุธยา
๑๑. พระราชพิศาลสุธี
วัดโพธิการาม / ชุมพร
๑๒. พระราชพัฒโนดม
วัดยาง
๑๓. พระราชโสภณ
วัดราษฎร์บารุง
๑๔. พระราชวิรยิ าลังการ
วัดไร่ขงิ / นครปฐม
และให้แต่งตัง้
๑. พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒. พระพรหมเมธี
วัดสัมพันธวงศาราม
๓. พระธรรมวราภรณ์
วัดเครือวัลย์

เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นทีป่ รึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

เป็ นรองแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นรองแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นรองแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๕๕-

๔. พระธรรมรัตนดิลก
วัดสุทศั นเทพวราราม
๕. พระธรรมภาวนาวิกรม
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๖. พระพรหมสิทธิ
วัดสระเกศ
๗. พระธรรมไตรโลกาจารย์
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
๘. พระธรรมธัชมุนี
วัดปทุมวนาราม
๙. พระเทพกิตติโมลี
วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
๑๐. พระเทพสิทธิโกศล
วัดพลับพลาชัย
๑๑. พระราชรัตนมุนี
วัดพระปฐมเจดีย ์
๑๒. พระราชวิจติ รปฏิภาณ
วัดสุทศั นเทพวราราม
๑๓. พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๔. พระราชมุนี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส

เป็ นรองแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นรองแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๕๖-

๑๕. พระราชบัณฑิต
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก/อ่างทอง
๑๖. พระราชวรมุนี
วัดสังเวชวิศยาราม
๑๗. พระมหานายก
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๘. พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร
๑๙. พระราชสุมนต์มนุ ี
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๐. พระราชสารเวที
วัดสัมพันธวงศาราม
๒๑. พระสุธีรตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
๒๒. พระชินวงศเวที
วัดตรีทศเทพ
๒๓. พระวิสุทธิพงษ์เมธี
วัดเศวตฉัตร
๒๔. พระปัญญารัตนากร
วัดสังข์กระจาย
๒๕. พระอุดมธีรคุณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๕๗-

๒๖. พระวิสุทธิคณาภรณ์
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดราชาธิวาสวิหาร
๒๗. พระกิตติสารมุนี
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดชูจติ ธรรมาราม / พระนครศรีอยุธยา
๒๘. พระปริยตั สิ ารคุณ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบรมนิวาส
๒๙. พระสิรวิ ฒั โนดม
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๓๐. พระครูสริ สิ ุตกิจ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสามพระยา
๓๑. พระครูพศิ าลวินยั วาท
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๒. พระมหาจินดา ฐานจินฺโต
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๓. พระประสิทธิสุตคุณ
เป็ นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสุทศั นเทพวราราม
๓๔. พระกวีวรญาณ
เป็ นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดศุขเกษมธรรมิการาม / อ่างทอง
๓๕. พระวินยั เมธี
เป็ นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดสัมพันธวงศาราม
๓๖. พระครูโสภณเมธาวัฒน์
เป็ นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดนรนาถสุนทริการาม
๓๗. พระมหาสิรชิ ยั สุขญาโณ
เป็ นเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
-๒๕๘-

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)
ประธานคณะผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช

-๒๕๙-

คาสัง่ แม่กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๗๘/๒๕๕๖
เรือ่ ง
แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้มีมติท่ี ๔๑๕/๒๕๕๖ แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน
๑๔ รูป และคณะผูบ้ ริหารสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน ๓๗ รูป นัน้
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สอดคล้องกับมติ
มหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว โดยให้มกี ารพัฒนาระบบงาน ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ อานวยประโยชน์ต่อการศึกษาและความเจริญแก่พระพุทธศาสนา และตาม
ประกาศสานัก งานแม่ กองธรรมสนามหลวง เรื่อ ง การแบ่ งส่ วนงานและอ านาจหน้า ที่
ในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแต่งตัง้ กรรมการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ดังนี้
๑. พระเทพมุนี
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒. พระเทพคุณาภรณ์
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
วัดเทวราชกุญชร
-๒๖๐-

๓. พระเทพญาณกวี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๔. พระเทพสารสุธี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๕. พระราชเวที
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๖. พระราชปัญญาภรณ์
วัดนางชี
๗. พระราชวิสุทธิดลิ ก
วัดสามพระยา
๘. พระราชดิลก
วัดอาวุธวิกสิตาราม
๙. พระราชเมธี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๐. พระราชศาสนกิจโสภณ
วัดเสมียนนารี
๑๑. พระนิกรมมุนี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๒. พระสุธีธรรมานุวตั ร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๑๓. พระศรีวสิ ุทธาภรณ์
วัดบรมนิวาส
๑๔. พระอมรโมลี
วัดปทุมวนาราม
-๒๖๑-

เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

๑๕. พระบวรรังษี
วัดระฆังโฆสิตาราม
๑๖. พระโสภณธรรมวาที
วัดบางนานอก
๑๗. พระสุนทรกิจจาภิวฒั น์
วัดคลองเตยใน
๑๘. พระวิสุทธิธีรพงศ์
วัดนางชี
๑๙. พระโสภณคณาภรณ์
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๐. พระวินยั สุธี
วัดธาตุทอง
๒๑. พระกิตติญาณเมธี
วัดกลาง
๒๒. พระเมธีวราภรณ์
วัดโมลีโลกยาราม
๒๓. พระสุทธิสารเมธี
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๔. พระวิบูลธรรมภาณ
วัดสัมมาชัญญาวาส
๒๕. พระปริยตั ธิ รรมเมธี
วัดบุรณศิรมิ าตยาราม
๒๖. พระสิทธิพฒั นาภรณ์
วัดไชโย

เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
-๒๖๒-

๒๗. พระสิทธิพฒั นาทร
วัดทรงธรรม
๒๘. พระพิมลภาวนาพิธาน
วัดระฆังโฆสิตาราม
๒๙. พระครูพศิ าลสรนาท
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๓๐. พระมหาสมพร จิตตฺ โสภโณ
วัดอาษาสงคราม
๓๑. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ ฐิติญาโณ
วัดใหม่ยายแป้ น
๓๒. พระมหาสุประยิตโน ธมฺมธีโร
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๓. พระมหาประจักษ์ เขมกาโม
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๓๔. พระมหาเชิดชัย กตปุญฺโญ
วัดพนัญเชิง/อยุธยา
๓๕. พระมหากวิพฒั น์ สุขเมธี
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๓๖. พระมหาปรีชา ปภงฺกโร
วัดพระพิเรนทร์
๓๗. พระมหาจีรพันธ์ วรญาโณ
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๓๘. รศ.สุเชาวน์ พลอยชุม
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ
-๒๖๓-

เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

๓๙. นายถนอม บุตรเรือง
เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๖๔-

คาสังแม่
่ กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๗๙/๒๕๕๖
เรือ่ ง
แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้มีมติท่ี ๔๑๕/๒๕๕๖ แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน
๑๔ รูป และคณะผูบ้ ริหารสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน ๓๗ รูป นัน้
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สอดคล้องกับมติ
มหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว โดยให้มกี ารพัฒนาระบบงาน ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ อานวยประโยชน์ต่อการศึกษาและความเจริญแก่พระพุทธศาสนา และตาม
ประกาศสานัก งานแม่ กองธรรมสนามหลวง เรื่อ ง การแบ่ งส่ วนงานและอ านาจหน้า ที่
ในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีส่ านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ดังนี้
๑. พระครูมงคลกิตติธาดา
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
วัดปทุมวนาราม
๒. พระครูปญั ญาสารสุธี
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
วัดปทุมวนาราม
-๒๖๕-

๓. พระครูวจิ ติ รธรรมคุณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๔. พระครูวสิ ุทธิสลี วัฒน์
วัดโสมนัสวิหาร
๕. พระครูไพศาลพิพฒั นาภรณ์
วัดเสนาสนาราม
๖. พระครูพศิ ิษฏ์จริยานุยุต
วัดเทพธิดาราม
๗. พระครูพพิ ธิ วรกิจจาทร
วัดระฆังโฆสิตาราม
๘. พระครูสารกิจไพศาล
วัดยาง
๙. พระครูวภิ ชั อรรถวาที
วัดเสมียนนารี
๑๐. พระครูปลัดสัมพิพฒั นเมธาจารย์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๑. พระครูปลัดสุวฒั นพรหมวุฒิคุณ
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๒. พระครูปลัดอาจารวัฒน์
วัดปทุมวนาราม
๑๓. พระครูธรรมาธิการ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๔. พระครูปลัด เฉลิมพล สุเมโธ
วัดวีระโชติธรรมาราม
-๒๖๖-

เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน

๑๕. พระครูปลัด ถาวร ถาวโร
วัดไร่ขงิ
๑๖. พระครูวนิ ยั ธร ตงฮะ อติลาโภ
วัดอาษาสงคราม
๑๗. พระครูวนิ ยั ธร ณัฏฐ์ กิตตฺ เิ มธี
วัดเสนหา
๑๘. พระครูธรรมธร สิงห์ณรงค์ นรสีโห
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๑๙. พระครูสรพาจน์โฆสิต
วัดธาตุทอง
๒๐. พระครูพลิ าสสรธรรม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒๑. พระครูธรรมรัต (ประดิษฐ์)
วัดพลับพลาชัย
๒๒. พระครูธรรมศาสนอุโฆษ
วัดธาตุทอง
๒๓. พระมหาสมชาย อภิชโย
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๔. พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๕. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๖. พระมหาโสนม ปญฺโญภาโส
วัดสระเกศ
-๒๖๗-

เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน

๒๗. พระมหาวันชัย วิชยวโร
วัดธาตุทอง
๒๘. พระมหาสมบัติ ติสฺสวโส
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๒๙. พระมหาคัมภีร์ คมฺภโี ร
วัดพระยายัง
๓๐. พระมหาสุพศิ ธมฺมคุตโฺ ต
วัดระฆังโฆสิตาราม
๓๑. พระปรีดา ธมฺมปี ตโิ ก
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓๒. พระเจริญ สุภวุฑฒ
ฺ โิ ก
วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน
เป็ นเจ้าหน้าทีส่ านักงาน

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๖๘-

คาสังแม่
่ กองธรรมสนามหลวง
ที่ ๘๐/๒๕๕๖
เรือ่ ง
แต่งตัง้ บุคลากรประจา
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม
ได้มีมติท่ี ๔๑๕/๒๕๕๖ แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน ๑๔ รู ป และคณะ
ผูบ้ ริหารสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน ๓๗ รูป นัน้
เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานภายในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สอดคล้องกับมติมหาเถร
สมาคมฉบับดังกล่าว โดยให้มกี ารพัฒนาระบบงาน มีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
อนุ โลมตามระเบียบราชการ ให้เ ป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อยมีประสิท ธิภาพ อานวยประโยชน์ต่ อ
การศึกษาและความเจริญแก่พระพุทธศาสนา และตามประกาศสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง การแบ่งส่วนงานและอานาจหน้าที่ ในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงแต่งตัง้ ประธานบริหาร ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ เลขานุ การ
สานักงาน หัวหน้าฝ่ าย รองหัวหน้าฝ่ าย และเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน ดังนี้
๑) สานักงานอานวยการ
๑. พระพรหมมุนี
เป็ นประธานบริหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

-๒๖๙-

๒. พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร
๓. พระราชสุมนต์มนุ ี
วัดบวรนิเวศวิหาร
๔. พระสุธรี ตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
๕. พระราชสารสุธี
วัดตรีทศเทพ
๖. พระเทพสิทธิโกศล
วัดพลับพลาชัย
๗. พระเทพสังวรญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
๘. พระราชวิจติ รปฏิภาณ
วัดสุทศั นเทพวราราม
๙. พระเทพโมลี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๑๐. พระราชวรมุนี
วัดสังเวชวิศยาราม
๑๑. พระวิสุทธิคณาภรณ์
วัดราชาธิวาสวิหาร
๑๒. พระสรภาณโกศล
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓. พระศรีมนุ ีวงศ์
วัดธาตุทอง
๑๔. พระมหานายก
วัดบวรนิเวศวิหาร

เป็ นผูอ้ านวยการ
เป็ นรองผูอ้ านวยการ
เป็ นรองผูอ้ านวยการ
เป็ นรองผูอ้ านวยการ
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายปฏิคม
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายนโยบายและแผน
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายประชาสัมพันธ์
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายธุรการ
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายวิชาการ
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายสถิติ
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
เป็ นเลขานุการสานักงาน

-๒๗๐-

๒) ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย

๑. พระวินยั เมธี
วัดสัมพันธวงศ์
๒. พระครูธรรมศาสนอุโฆษ
วัดธาตุทอง
๓. พระมหาอาทิตย์ อภินนฺโท
วัดสัมพันธวงศ์
๔. พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต
วัดโสมนัสวิหาร

๑. พระราชธรรมาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
๒. พระมหาไมตรี ปุญฺญามรินฺโท
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๓. พระมหาสิริชยั สุขญาโณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๔. พระมหาสุพศิ ธมฺมคุตฺโต
วัดระฆังโฆสิตาราม
๑. พระครูพทุ ธมนต์ปรีชา
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. พระครูปริยตั ิเมธาวัฒน์
วัดนรนาถสุนทริการาม
๓. พระมหาสารวย นาควโร
วัดสัมพันธวงศ์

เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
๓) ฝ่ ายวิชาการ
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
๔) ฝ่ ายสถิติ
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นหัวหน้างานวัดผล

-๒๗๑-

๔. พระมหาประจักร ธมฺมวิภูโต
วัดชนะสงคราม
๕. พระกฤษณะ ชุตกิ ณฺโห
วัดบวรนิเวศวิหาร
๖. พระครูสงั ฆรักษ์ เกษมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดบวรมงคล
๗. พระมหาสุพนิ ธมฺมวโส
วัดโสมนัสวิหาร
๘. พระครูพพิ ธิ วรกิจจาทร
วัดระฆังโฆสิตาราม
๑. พระครูวนิ ยั รสสุนทร
วัดตรีทศเทพ
๒. พระมหาจินดา ฐานจินฺโต
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓. พระมหาโมทนา ชยานนฺโท
วัดชนะสงคราม
๔. พระมหาชลธิชา ปทีโป
วัดเสนหา

เป็ นหัวหน้างานทะเบียน
เป็ นหัวหน้างานข้อมูล
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย

๕) ฝ่ ายธุรการ
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย

๖) ฝ่ ายนโยบายและแผน
๑. พระสิรวิ ฒั โนดม
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒. พระครูปริตรโกศล
เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓. พระมหาเตชนวิทย์ญาณสุโภ
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดโสมนัสวิหาร

-๒๗๒-

๗) ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย

๑. พระกวีวรญาณ
วัดศุขเกษมธรรมิการาม
๒. พระปลัด มงคล อติมงฺคโล
วัดธาตุทอง
๓. พระครูวนิ ยั ธร ทินกร อิสฺสโร
วัดราษฎร์นิยม
๑.
๒.
๓.
๔.

เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย

๘) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
พระครูโสภณเมธาวัฒน์
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย
วัดนรนาถสุนทริการาม
พระครูสุนทรธีรวัฒน์
เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
วัดอาษาสงคราม
พระมหาสาคร ธมฺมสาคโร
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดพระยายัง
พระครูวบิ ูลสรกิจ
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดเครือวัลย์

๑. พระปริยตั สิ ารคุณ
วัดบรมนิวาส
๒. พระครูวมิ ลสุตวัฒน์
วัดมกุฏกษัตริยาราม
๓. พระปลัด ไพบูลย์ คุตฺตธมฺโม
วัดธาตุทอง
๔. พระครูธรรมคุต
วัดมกุฏกษัตริยาราม

๙) ฝ่ ายปฏิคม
เป็ นหัวหน้าฝ่ าย

-๒๗๓-

เป็ นรองหัวหน้าฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๐) บุคลากรฝ่ ายคฤหัสถ์
นายฐานวัฒน์ ชัยพัฒน์ธญั กุล
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
นายถวิล พลวงศ์สกุล
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานสานักงาน
นางสาวญานิกา ก้านจักร
เป็ นนักวิชาการประจาสานักงาน
นายสมชาย ศิรสิ ุข
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
นายสุวภัทร จันแดง
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
นางสาวปุณพจน์ ศรีอ่นุ เรือน
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
นายณัช บุญมา
เป็ นเจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
นางปิ่ นปัก ชูบุญ
เป็ นเจ้าหน้าทีช่ ่วยงานสานักงาน
นายชัยเชษฐ์ ปรีงาม
เป็ นเจ้าหน้าทีช่ ่วยงานสานักงาน

ให้ถื อ จ่ า ยนิ ต ยภัต ประจ าต าแหน่ ง และค่ า ตอบแทนบุ ค ลากร ตามมติ ท่ี ประชุ ม
คณะกรรมการปรับปรุ ง บุคลากรและเจ้าหน้าที่สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๑
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๗๔-

ประกาศ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรือ่ ง
การแบ่งส่วนงานและอานาจหน้าที่
ในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ที่ประชุมได้มีมติท่ี ๔๑๕/๒๕๕๖ แต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน
๑๔ รูป และ
คณะผูบ้ ริหารสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จานวน ๓๗ รูป และเพื่อให้
การสนองงานคณะสงฆ์ ด้านการจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกธรรม เป็ นไปตาม
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกธรรมและบาลี
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ ๑๐ แห่งประกาศมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว
จึงยกเลิกประกาศสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงานและอานาจ
หน้าที่ในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การแบ่ง
ส่วนงานและอานาจหน้าที่ ในสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
-๒๗๕-

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนงานสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ดังนี้
๓.๑ สานักงานอานวยการ ประกอบด้วย ประธานบริหาร ผู อ้ านวยการ
รองผูอ้ านวยการ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ และเลขานุการสานักงาน
๓.๒ ฝ่ ายกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
๓.๓ ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
๓.๔ ฝ่ ายวิชาการ
๓.๕ ฝ่ ายสถิติ
๓.๖ ฝ่ ายธุรการ
๓.๗ ฝ่ ายนโยบายและแผน
๓.๘ ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
๓.๙ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
๓.๑๐ ฝ่ ายปฏิคม
๓.๑๑ ฝ่ ายเจ้าหน้าทีท่ วไป
ั่
ข้อ ๔ สานักงานอานวยการมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) สัง่ การ ควบคุม ดู แลการดาเนินงานของฝ่ ายต่ างๆ ในสานักงานให้
เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัย แก่ ฝ่ายต่ างๆ เพื่อนาเสนอ
คณะผูบ้ ริหาร
(๓) ประสานงานกับ บุค ลากรหรื อ หน่ ว ยงาน ทัง้ ภายในและภายนอก
สานักงาน
(๔) สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั
มอบหมาย
ข้อ ๕ ฝ่ ายกรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ อี านาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
-๒๗๖-

(๑) เป็ น กรรมการออกข้อ สอบ พิจ ารณาข้อ สอบ ตามที่แ ม่ ก องธรรม
สนามหลวงมอบหมาย
(๒) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อวินิจฉัยด้านฝ่ ายวิชาการแก่ฝ่ายต่างๆ
(๓) สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั
มอบหมาย
ข้อ ๖ ฝ่ ายบริหารทัวไปมี
่ อานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) จัด ประชุ ม คณะผู บ้ ริ ห าร จัด การประชุ ม ระหว่ า งฝ่ ายต่ า งๆ ของ
สานักงานโดยจัดทาเอกสาร จดบันทึกการประชุม และทารายงานการ
ประชุม
(๒) ติดตามและแจ้งมติทป่ี ระชุมของคณะผูบ้ ริหาร หรือของฝ่ ายต่างๆ ให้
ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิ
(๓) บริหารงานเลขานุการของคณะผูบ้ ริหาร อันได้แก่
- จัด นั ด หมายการเข้า พบ การประชุ ม สัม มนา ตามล าดับ
ความสาคัญและความเหมาะสม
- ต้อนรับผูท้ ม่ี าเข้าพบ
- ร่างบันทึก รายงาน หรือตอบจดหมายตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- จัดแยกเอกสารและเก็บรักษาเอกสารที่มคี วามสาคัญ หรือเป็ น
ความลับ
- กลันกรอง
่
สรุปเรื่อง จัดลาดับงาน ก่อนนาเสนอ
- ติดต่อ สอบถาม เรื่องราวตามทีไ่ ด้รบั คาสัง่
(๔) จัดทารายงานประจาปี เพือ่ เสนอมหาเถรสมาคม
(๕) จัดประชุม อบรม สัมมนา บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงาน
(๖) จัดทาทะเบียนครูผูส้ อน กรรมการออกข้อสอบ กรรมการตรวจธรรม
สนามหลวง
-๒๗๗-

(๗) เป็ นศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศของสานักงาน
(๘) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๗ ฝ่ ายวิชาการมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) จัด ท าแผนงานวิช าการ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน
การศึกษาของสานักงาน
(๒) กากับ ติดตาม ดูแลงานด้านวิชาการของสานักงาน
(๓) พัฒนา วิจยั ปรับปรุง และจัดทาคู่ มือการสอน ตามหลักสู ตรของ
สนามหลวงแผนกธรรม
(๔) กาหนดระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับการออกข้อสอบ และจัดทาข้อสอบของ
สนามหลวงแผนกธรรม
(๕) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๘ ฝ่ ายสถิตมิ อี านาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) จัดทาบัญชี และตรวจสอบข้อมูลของผู ข้ อเข้าสอบธรรมสนามหลวง
และผูส้ อบธรรมสนามหลวงได้
(๒) จัดทาข้อมูลแสดงจานวนผูข้ อเข้าสอบธรรมสนามหลวง
(๓) วิเคราะห์ผลการสอบธรรมสนามหลวง
(๔) จัดรวบรวมข้อมูลสถิติของผู ส้ อบธรรมสนามหลวงได้ เพื่อแจ้งต่ อ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษาของผูเ้ ข้าสอบ เป็ นต้น
(๕) จัดรวบรวมข้อมูล สถานศึกษา และสนามสอบธรรมสนามหลวง
(๖) จัดทาประกาศนียบัตรผูส้ อบธรรมสนามหลวงได้ วุฒิบตั รและหนังสือ
รับรองการศึกษา
-๒๗๘-

(๗) จัดทาทะเบียนนักธรรมและธรรมศึกษาให้เป็ นปัจจุบนั และสามารถ
ให้บริการแก่หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
(๘) จัดทารูปแบบเอกสารและแบบคาร้องต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ในงานทะเบียน
(๙) ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ การรับ ค าร้อ ง การขอแก้ไ ขหลัก ฐาน เช่ น ชื่อ
นามสกุล หรืออืน่ ๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามหลักฐานความเป็ นจริง
(๑๐) จัดทาแผนงาน โครงการ แผนการปฏิบตั ิงาน ระเบียบ หลักเกณฑ์
และการศึกษาวิเคราะห์ งานด้านการวัดผล
(๑๑) จัดสร้างและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล จัดเตรียมรูปแบบเอกสาร
ต่างๆอันเป็ นหลักฐานของแบบทดสอบวัดผล ทีเ่ ป็ นปัจจุบนั
(๑๒) ควบคุม ดู แล ประสานงาน ด้านการวัดผลและการประเมินผลการ
เรี ย นการสอนธรรมสนามหลวง ตามหลัก สู ต รและระเบีย บของ
สนามหลวงแผนกธรรม
(๑๓) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๙ ฝ่ ายธุรการมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) บริหารงานเอกสาร อนุ โลมตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) จัดทาทะเบียนรับและส่งเอกสาร
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ ยวข้อง
และเอกสารสาคัญของสานักงาน
(๔) จัดทาบัญชีของสานักงานให้เป็ นปัจจุบนั มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
(๕) จัดทางบการเงินประจาปี ของสานักงาน
(๖) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดทาพัสดุ ครุภณั ฑ์และอื่นๆ ประจาสานักงาน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
-๒๗๙-

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

จัดทาบัญชีพสั ดุและทะเบียนครุภณั ฑ์ของสานักงานประเภทต่างๆ
สารวจพัสดุ ครุภณั ฑ์ทช่ี ารุด เพือ่ ซ่อมแซมหรือจาหน่ายประจาปี
สรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าทีห่ รือลูกจ้างประจาสานักงาน
จัดทาทะเบียนประวัตผิ ูป้ ฏิบตั งิ านของสานักงาน
จัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ หรือหลักฐานการลง
เวลาปฏิบตั งิ านให้สามารถตรวจสอบได้
(๑๒) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ฝ่ ายนโยบายและแผนมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายของสานักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ของมหาเถรสมาคมนโยบายการศาสนศึ ก ษาของรัฐ บาล และ
วัตถุประสงค์ของสานักงาน
(๒) จัดทาแผนแม่บทของสานักงาน
(๓) จัดทาแผนงานพัฒนาสานักงาน (๓/๕ ปี )
(๔) จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร (งาน/โครงการ/งบประมาณ) จัดทางบประมาณ
ประจาปี
(๕) จัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านของสานักงาน
(๖) ร่างคาปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
(๗) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ในระบบการจัดการศึกษาของสานักงาน
(๘) จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านตามนโยบายและแผนงาน
(๙) กากับ ติดตาม ดู แล และประเมินผล การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
โครงการ
(๑๐) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบตั งิ านของสานักงาน
-๒๘๐-

(๑๑) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือ สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๑๑ ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์มอี านาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) ประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างสานักงานกับ
องค์กรในต่างประเทศ
(๒) ประสานงานการจัดสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศ
(๓) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๑๒ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มอี านาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) เผยแผ่ ขอ้ มูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสานักงาน เช่ น
การจัดแถลงข่าว เป็ นต้น
(๒) จัดทาดูแล ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เช่น
การจัดทาวารสารสาหรับบุคคลภายนอก จุลสารสาหรับเจ้าหน้าที่ใน
สานักงานเป็ นต้น ให้ถูกต้องเหมาะสม อยู่ ในขอบเขต และอานวย
ประโยชน์แก่สาธารณชนได้
(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน ชุมชน ในด้านการให้บริการ
และรับบริการทีเ่ กี่ยวกับงานของสานักงาน
(๔) ส่งเสริมสนับสนุ นให้หน่ วยงานของรัฐ เอกชน ชุมชน ได้ตระหนักใน
การศึกษาหลักธรรมตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม อันเป็ น
การศึกษาขัน้ พื้นฐานของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ สือ่ สิง่ พิมพ์ ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานและ
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทัวกั
่ น
(๖) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
-๒๘๑-

ข้อ ๑๓ ฝ่ ายปฏิคมมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) จัดการบริการและสวัสดิการทัวไปของส
่
านักงาน
(๒) อานวยความสะดวกแก่ผูท้ ม่ี าติดต่องาน ณ สานักงาน
(๓) ติดต่ อดาเนินการในงานที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ ภายในและภายนอก
สานักงาน
(๔) จัดเตรียมสถานที่ โสตทัศนู ปกรณ์ ในการประชุมที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ของสานักงาน
(๕) ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องประชุม ห้องทางานคณะผูบ้ ริหาร
(๖) ดู แล บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ บริเวณสานักงานให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
(๗) กากับ ดูแล การทางานของพนักงานทาความสะอาด
(๘) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๑๔ ฝ่ ายเจ้าหน้าทีท่ วไปมี
ั ่ อานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั งิ านในภารกิจต่างๆ ของสานักงาน อันได้แก่
- การเย็บปึ กข้อสอบ
- การตรวจข้อสอบ
- กรอกคะแนน
- ตรวจสอบข้อมูล
- พิมพ์ ตรวจนับ บรรจุ ประกาศนียบัตร
- งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(๒) ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสานักงาน
(๓) สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของสานักงานให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
-๒๘๒-

ข้อ ๑๕ ให้ประธานบริหารสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็ นผู ร้ กั ษาการตาม
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๘๓-

หมายเลขโทรศัพท์
คณะผูบ้ ริหารผูอ้ านวยการผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑. สมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๓. พระพรหมเมธาจารย์
วัดบุรณศิรมิ าตยาราม
๔. พระพรหมเมธี
วัดสัมพันธวงศ์
๕. พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๖. พระพรหมวิสุทธาจารย์
วัดเครือวัลย์
๗. พระธรรมรัตนดิลก
วัดสุทศั นเทพวราราม
-๒๘๔-

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๑๒
๐ ๒๖๒๙ ๐๗๗๙
โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๓๓๙๙
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๑๐๒
๐ ๒๒๒๔ ๒๐๔๐
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๖๗-๘
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๓๐
๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒
โทร. ๐ ๒๔๗๒ ๙๙๖๖
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๑๓๙๕

๘. พระพรหมมังคลาจารย์
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๙. พระพรหมสิทธิ
วัดสระเกศ
๑๐. พระธรรมไตรโลกาจารย์
วัดราชประดิษฐ์ฯ
๑๑. พระธรรมธัชมุนี
วัดปทุมวนาราม
๑๒. พระเทพญาณวิศิษฏ์
วัดปทุมวนาราม
๑๓. พระเทพเจติยาจารย์
วัดโสมนัสวิหาร
๑๔. พระราชสุทธิมงคล
วัดมกุฏกษัตริยาราม
๑๕. พระราชพิศาลสุธี
วัดโพธิการามจ.ชุมพร
๑๖. พระราชวิจติ รปฏิภาณ
วัดสุทศั นเทพวราราม
๑๗. พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๘. พระราชสุมนต์มนุ ี
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๙. พระราชสารเวที
วัดสัมพันธวงศ์

โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๑๒๓๕-๔๐
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๖๙๑๙
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๘๕๕
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๓๕๘๑
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๗๖๗๕
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๙๑๖
โทร. ๐๘ ๑๘๙๑ ๖๒๙๑
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๐๒๖
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๘๓๒๓
-๒๘๕-

๒๐. พระราชมุนี
วัดบวรนิเวศวิหาร
๒๑. พระสุธีรตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
๒๒. พระวิสุทธิคณาภรณ์
วัดราชาธิวาสวิหาร
๒๓. พระราชธรรมาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม
๒๔. พระราชสารสุธี
วัดตรีทศเทพ
๒๕. พระครูสริ สิ ุตกิจ
วัดสามพระยา
๒๖. พระมหานายก
วัดบวรนิเวศวิหาร

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๓๐๓
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๘๔๗
โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๑๖๘
๐๘ ๔๙๑๑ ๔๙๓๓
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๑๓
โทร. ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙
๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๔๔๐
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๑๒
๐ ๒๖๒๙ ๑๖๙๙ (๑)

๑) สานักงานอานวยการ
๑. พระพรหมมุนี
ประธานบริหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๓๙๓๐
๐ ๒๒๒๒ ๓๙๒๒
๒. พระเทพเจติยาจารย์
ผูอ้ านวยการ
วัดโสมนัสวิหาร
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๕๙๕
๓. พระราชสุมนต์มนุ ี
รองผูอ้ านวยการ
วัดบวรนิเวศวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๔๑๑
-๒๘๖-

๔. พระสุธีรตั นาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม

รองผูอ้ านวยการ
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๘๔๗
๐๘ ๖๙๘๙ ๘๓๓๔
รองผูอ้ านวยการ
โทร. ๐๘ ๑๗๗๙ ๐๑๗๙
๐๘ ๑๓๐๙ ๔๔๕๔
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายปฏิคม
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๖๙๔๒
๐๘ ๑๘๓๓ ๔๓๓๗
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๒
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายวิชาการ
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๐๒๖
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายธุรการ
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๖๒
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายวิชาการ
โทร. ๐๘ ๗๘๑๑ ๖๖๗๗

๕. พระราชสารสุธี
วัดตรีทศเทพ
๖. พระเทพสิทธิโกศล
วัดพลับพลาชัย

๗. พระราชวิสุทธิญาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร
๘. พระราชวิจติ รปฏิภาณ
วัดสุทศั นเทพวราราม
๙. พระเทพโมลี
วัดเทพศิรนิ ทราวาส
๑๐. พระราชวรมุนี
วัดสังเวชวิศยาราม

-๒๘๗-

๑๑. พระวิสุทธิคณาภรณ์
วัดราชาธิวาส

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายสถิติ
โทร. ๐๘ ๔๙๑๑ ๔๙๓๓
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๒๘๓๓
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
กากับดูแลฝ่ ายบริหารทัวไป
่
โทร. ๐๘ ๔๗๐๙ ๗๗๓๕

๑๒. พระสรภาณโกศล
วัดไตรมิตรวิทยาราม
๑๓. พระศรีมนุ ีวงศ์
วัดธาตุทอง

๑.

๒.
๓.
๔.

๒) ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
พระวินยั เมธี
หัวหน้าฝ่ าย
วัดสัมพันธวงศ์
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๕๒๑๐
๐๘ ๑๘๔๓ ๖๐๙๓
พระครูธรรมศาสนอุโฆษ
รองหัวหน้าฝ่ าย
วัดธาตุทอง
โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ ๙๐๐๗
พระมหาอาทิตย์อภินนฺโท
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดสัมพันธวงศ์
โทร. ๐๘ ๘๔๗๖ ๘๐๕๕
พระมหาสุวรรณกุสลจิตโฺ ต
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดโสมนัสวิหาร
โทร. ๐๘ ๒๕๑๐ ๙๔๓๕
๓) ฝ่ ายวิชาการ

๑. พระราชธรรมาภรณ์
วัดสุทศั นเทพวราราม

หัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๑๓
-๒๘๘-

๒. พระมหาไมตรีปุญฺญามรินฺโท
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๓. พระมหาสิรชิ ยั สุขญาโณ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๔. พระมหาสุพศิ ธมฺมคุตโฺ ต
วัดระฆังโฆสิตาราม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๔) ฝ่ ายสถิติ
พระครูพทุ ธมนต์ปรีชา (วิธาน)
วัดบวรนิเวศวิหาร
พระครูปริยตั เิ มธาวัฒน์ (พงษ์)
วัดนรนาถสุนทริการาม
พระมหาสารวยนาควโร
วัดสัมพันธวงศ์
พระมหาประจักรธมฺมวิภูโต
วัดชนะสงคราม
พระกฤษณะชุตกิ ณฺโห
วัดบวรนิเวศวิหาร
พระครูสงั ฆรักษ์เกษมศักดิ์สริ ธิ มฺโม
วัดบวรมงคล
พระมหาสุพนิ ธมฺมวโส
วัดโสมนัสวิหาร
พระครูพพิ ธิ วรกิจจาทร
วัดระฆังโฆสิตาราม
-๒๘๙-

รองหัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๗๘๐๘ ๓๗๕๕
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐๙ ๕๖๔๙ ๔๕๑๔
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร.

หัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๙๒
รองหัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๙๑๐๙ ๔๘๐๑
หัวหน้างานวัดผล
โทร. ๐๘ ๑๔๙๕ ๘๒๔๓
หัวหน้างานทะเบียน
โทร. ๐๘ ๔๐๑๙ ๙๒๘๓
หัวหน้างานข้อมูล
โทร. ๐๘ ๕๑๐๐ ๘๕๐๓
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๑๗๐๙ ๑๒๕๒
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๙๕๒๐ ๘๔๔๑
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร.

๕) ฝ่ ายธุรการ
๑. พระครูวนิ ยั รสสุนทร
วัดตรีทศเทพ

หัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๑๒
๐๘ ๖๐๗๗ ๐๒๕๓
รองหัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๗๑๓
๐๘ ๑๙๒๙ ๘๗๔๓
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๙๐๓๘ ๒๙๕๙
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๔๘๐๒ ๓๕๓๙

๒. พระมหาจินดาฐานจินฺโต
วัดบวรนิเวศวิหาร
๓. พระมหาโมทนาชยนนฺโท
วัดชนะสงคราม
๔. พระมหาชลธิชาปทีโป
วัดเสนหา (นครปฐม)

๖) ฝ่ ายนโยบายและแผน
๑. พระสิรวิ ฒั โนดม
หัวหน้าฝ่ าย
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
โทร. ๐๘ ๐๓๕๒ ๔๑๔๕
๒. พระครูปริตรโกศล
รองหัวหน้าฝ่ าย
วัดบวรนิเวศวิหาร
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๖๕
๓. พระมหาเตชนวิทย์ญาณสุโภ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดโสมนัสวิหาร
โทร. ๐๘ ๖๐๕๒ ๓๙๒๗
๗) ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
๑. พระกวีวรญาณ
หัวหน้าฝ่ าย
วัดศุขเกษมธรรมิการาม (อ่างทอง)
โทร. ๐๘ ๗๐๖๒ ๒๙๖๒
-๒๙๐-

๒. พระปลัดมงคลอติมงฺคโล
วัดธาตุทอง

รองหัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๗๑๔ ๒๙๔๓
๐๘ ๙๑๒๘ ๓๙๔๓
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๑๓๔๓ ๑๒๘๔

๓. พระครูวนิ ยั ธรทินกรอิสฺสโร
วัดราษฎร์นิยม (นนทบุร)ี

๑.
๒.
๓.
๔.

๘) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
พระครูโสภณเมธาวัฒน์
หัวหน้าฝ่ าย
วัดนรนาถสุนทริการาม
โทร. ๐๘ ๑๘๐๕ ๒๘๙๙
พระครูสุนทรธีรวัฒน์
รองหัวหน้าฝ่ าย
วัดอาษาสงคราม
โทร. ๐๘ ๙๖๖๕ ๓๙๐๔
พระมหาสาครธมฺมสาคโร
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดพระยายัง
โทร.
พระครูวบิ ูลสรกิจ
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
วัดเครือวัลย์ โทร.
๐๘ ๗๒๒๐ ๗๐๘๑
๙) ฝ่ ายปฏิคม

๑. พระปริยตั สิ ารคุณ
วัดบรมนิวาส โทร.
๒. พระครูวมิ ลสุตวัฒน์
วัดมกุฏกษัตริยาราม
๓. พระปลัดไพบูลย์คุตตฺ ธมฺโม
วัดธาตุทอง

หัวหน้าฝ่ าย
๐๘ ๗๘๐๐ ๓๑๖๖
รองหัวหน้าฝ่ าย
โทร. ๐๘ ๑๙๙๒ ๒๕๕๕
เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๓๘๑ ๖๕๙๓
-๒๙๑-

๔. พระสุทธิพจน์สุทธฺ ิวจโน
วัดมกุฏกษัตริยาราม

เจ้าหน้าทีป่ ระจาฝ่ าย
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๕๒๖๖
๐๘ ๗๙๑๐ ๖๖๔๔

๑๐) บุคลากรฝ่ ายคฤหัสถ์
๑. นายฐานวัฒน์ชยั พัฒน์ธญั กุล (บรรเทิง) เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานสานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒
๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑
๒. นายถวิลพลวงศ์สกุล
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานสานักงาน
โทร. ๐๘ ๑๒๘๕ ๙๔๕๒
๓. นายณัช บุญมา
นักวิชาการประจาสานักงาน
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๔. นางสาวญานิกา ก้านจักร
นักวิชาการประจาสานักงาน
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๕. นายสมชายศิรสิ ุข
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
โทร. ๐๘ ๗๕๖๒ ๓๐๑๔
๖. นายสุวภุทร จันแดง
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๗. นางสาวปุณพจน์ ศรีอ่นุ เรือน
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงาน
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๘. นางปิ่ นปักชูบญ
ุ
เจ้าหน้าทีช่ ่วยงานสานักงาน
โทร. ๐๘ ๖๘๘๓ ๑๔๘๙

-๒๙๒-

๙. นายชัยเชษฐ์ปรีงาม

เจ้าหน้าทีช่ ่วยงานสานักงาน
โทร. ๐๘ ๖๘๘๔ ๙๙๐๒
*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๙๓-

หมายเลขโทรศัพท์ และโทรศัพท์
ภายในของสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑. ห้องทางาน แม่กองธรรมสนามหลวง
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒
๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
๒. ห้องทางาน รองแม่กองธรรมสนามหลวง

๓.

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒
ฝ่ ายนักธรรม และฝ่ ายธรรมศึกษา
๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
ภายในกด ๑๑๐, ๑๑๑
ห้องทางาน เลขานุการแม่กองธรรม ฯ รูปที่ ๑
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒
ภายในกด ๑๐๑
ห้องทางาน เลขานุการแม่กองธรรมฯ รูปที่ ๒
ภายในกด ๑๐๒
ฝ่ ายธุรการ
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐-๔
ภายในกด ๑๐๔
ฝ่ ายวิชาการ
ภายในกด ๑๐๕, ๑๐๖
ฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
ภายในกด ๑๐๕, ๑๐๖
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
ภายในกด ๑๐๗, ๑๐๘
-๒๙๔-

๙. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
๑๐. ห้องประชุม
๑๑. ฝ่ ายปฏิคม
๑๒. ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
๑๓. ฝ่ ายสถิติ
๑๔. ฝ่ ายคลัง-พัสดุ
๑๕. ห้องหัวหน้าฝ่ ายสถิติ
๑๖. เจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อสอบถาม
๑๗. หมายเลขโทรศัพท์
๑๘. หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์)

ภายในกด ๑๐๗, ๑๐๘
ภายในกด ๑๐๙
ภายในกด ๑๐๓
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๒๓๖
ภายในกด ๑๑๘, ๑๑๙
ภายในกด ๑๑๘
ภายในกด ๑๒๑
ภายในกด ๑๐๓, ๑๐๔
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒
๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
๐ ๒๖๒๙ ๒๑๔๒

*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๙๕-

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง
กับ
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

๑. นายพนม ศรศิลป์
ผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒. นายกนก แสนประเสริฐ
รองผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
๓. นางสาวประนอม คงพิกลุ
รองผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)
๔. นายชยพล พงษ์สดี า
รองผูอ้ านวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)
๕. นายสมเกียรติ์ ธงศรี
ผูอ้ านวยการสานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๖. นายสมบูรณ์ บุญครอบ
ฝ่ ายกิจการคณะสงฆ์ สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๗. นายบุญเลิศ โสภา
ผูอ้ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา
๘. นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผูอ้ านวยการส่วนการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนก ธรรม-บาลี
กองพุทธศาสนศึกษา

-๒๙๖-

โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๙๐
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๐๕
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๐๓
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๘๓
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๒
๐๘ ๑๘๓๑ ๖๖๓๘
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๑๗๙๓
๐๘ ๑๖๒๘ ๕๗๖๙
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๙
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๐๘ ๗๙๘๔ ๓๕๗๖

๙. นางสาววรพรรณ มณฑา
นักวิชาการศาสนาปฏิบตั ิการ
๑๐. นายชัยเชษฐ์ ปรีงาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบตั ิการ
๑๑. นายฐานวัฒน์ ชัยพัฒน์ธญั กุล (บรรเทิง อา่ สกุล)
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๒. นายสมชาย ศิรสิ ุข
เจ้าหน้าทีป่ ระจาสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๓. สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๑๔. นางปิ่ นปัก ชูบุญ
เจ้าหน้าทีช่ ่วยงานสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๕. นายชัยเชษฐ์ ปรีงาม
เจ้าหน้าทีช่ ่วยงานสานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๖. โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๗. ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์
๑๘. สานักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ)
คณะขาบบวร วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๙. สานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
๒๐. สานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากนา้ ภาษีเจริญ
๒๑. มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย แผนกตาราวิชาการ
๒๒. มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย แผนกผลประโยชน์
๒๓. มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย แผนกจาหน่าย
๒๔. มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย แผนกโรงพิมพ์

-๒๙๗-

โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๐๘ ๖๙๘๒ ๖๗๒๓
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๐๘ ๖๘๘๔ ๙๙๐๒
โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๙๔๖๗
โทร.
๐๘ ๗๕๖๒ ๓๐๑๔
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๙๓
โทร.
๐๘ ๖๘๘๓ ๑๔๘๙
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๑
๐๘ ๖๘๘๔ ๙๙๐๒
โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๓๕๑
๐ ๒๒๒๓ ๕๕๔๘
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๑๒
๐ ๒๖๒๙ ๐๗๗๙
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๖๕
โทร. ๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๑
๐ ๒๘๖๙ ๐๔๘๕-๙๐
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๑๓๙๑
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๘๑๙
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๐๘๕
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๗๙๐

๒๕. นายธารนันท์ (อู) สุขพูล
เจ้าหน้าทีร่ บั งานสิง่ พิมพ์
มูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๗๙๐
๐๘ ๙๖๙๔ ๖๔๑๕

*********
สานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

-๒๙๘-

