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 การสอบธรรมสนามหลวงศกนี้  นักธรรมชัน้ตรี ก าหนดสอบวนัที่ ๒๙ - ๓๐ กนัยายน และ ๑ - ๒ 

ตลุาคม ๒๕๖๐ ตรงกบัวนัศุกร ์- เสาร ์- อาทติย ์- จนัทร ์ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค า่เดอืน ๑๑ รวมสอบ ๔ วนัๆ 

ละ ๑ วชิา วชิาละ ๓ ช ัว่โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทกุวนั พรอ้มกนัท ัว่ราชอาณาจกัร นักธรรมชัน้โทและเอก 

ก าหนดสอบวนัที่ ๕ - ๖ - ๗ - ๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ตรงกบัอาทติย ์- จนัทร ์- องัคาร - พธุ แรม ๒ - ๓ - 

๔ - ๕ ค า่ เดอืน ๑๒ รวมสอบ ๔ วนัๆ ละ ๑ วชิาๆ ละ ๓ ช ัว่โมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทกุวนั พรอ้มกนั

ท ัว่ราชอาณาจกัร และธรรมศึกษาทกุชัน้ ก าหนดสอบวนัที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตรงกบัวนัพฤหสับด ีแรม ๖ ค า่ 

เดอืน ๑๒ รวมสอบ ๑ วนั ภาคเชา้ เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวชิาเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. 

สอบวชิาธรรมะ วชิาพทุธะ และวชิาวนิยั ใหเ้วลาวชิาละ ๕๐ นาท ีพรอ้มกนัท ัว่ราชอาณาจกัร ใชข้อ้สอบแบบ

ปรนยัหรอืแบบเลอืกตอบ 
 

ระเบียบปฏบิตัิ 

 ๑. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใชก้ระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมทีพ่มิพแ์ละจ าหน่ายโดย

โรงพมิพส์  านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ หรือกระดาษชนิดอื่นที่ประทบัตราสนามหลวงแผนกธรรม ที่สนามสอบ

แจกใหใ้นเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนยัส าหรบัธรรมศึกษาทกุช ัน้ สนามหลวงแผนกธรรมไดจ้ดัพมิพก์ระดาษ

ใบตอบที่ตรวจดว้ยเครื่องคอมพวิเตอรใ์ห ้หา้มใชก้ระดาษตอบชนิดอืน่หรอืกระดาษที่นักเรยีนจดัหามา 

  การเขียนตอบ ตอ้งเขยีนดว้ยหมกึสดี า สนี า้เงนิ หรือดินสอเท่านัน้ และตอบเรียงขอ้ไปตามล  าดบั

ส าหรบัธรรมศึกษาทกุช ัน้วชิาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม ใหเ้ขยีนตอบเหมอืนทุกปี ส่วนวชิาธรรมะ พทุธะ วนิยั 

ใชฝ้นค าตอบลงในกระดาษใบตอบ โดยเป็นกระดาษใบตอบที่ตรวจดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์ใหก้รรมการ     

ผูก้ ากบัหอ้งสอบศึกษาวธิีการฝนค าตอบใหเ้ขา้ใจ แลว้แนะน านักเรยีนผูเ้ขา้สอบฝนค าตอบใหถู้กตอ้งดว้ย 

 ๒. การใหเ้ลขประจ าตวัผูส้อบ ใหส้  านกัเรยีนคณะจงัหวดั เป็นผูจ้ดัเรียบเรียงล  าดบัสนามสอบในบญัช ี

สถ.๕, สถ.๖ ตามระเบยีบขอ้ ๗, ๘, ๑๐ จากนัน้เมือ่ทกุสนามสอบอพัโหลดเขา้สู่ระบบหมดแลว้ ระบบจะให ้

เลขประจ าตวัผูส้อบอตัโนมตัติามล  าดบัสนามสอบทีจ่ดัไว ้โดยไมม่เีลขซ า้กนัท ัง้จงัหวดั 

    ๓. การจดัหอ้งสอบ ใหป้ระธานสนามสอบจดัสถานทีส่อบ และเลขทีน่ ัง่สอบตามบญัช ี สถ.๔ ทีจ่ดัท  า   

ในระบบออนไลน ์ และตามบญัช ี ศ.๓, ศ.๗ ทีส่รา้งจากระบบออนไลนห์ลงัการจดัท าบญัช ี สถ.๔ ถูกตอ้งแลว้ 

และแจง้ใหน้กัเรยีนทราบก่อนเขา้หอ้งสอบ 



 ๒ 

 ๔. กรรมการก ากบัหอ้งสอบ ใหม้กีรรมการก ากบัหอ้งสอบที่เจา้คณะจงัหวดัหรือประธานสนามสอบ

แต่งตัง้อย่างนอ้ยหอ้งละ ๒ รูป/คน ในสนามสอบธรรมศึกษาที่เปิดสอบในโรงเรียน สถานศึกษา และสถานที่

อื่นๆ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนั 

 ๕. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมผูีข้าดสอบดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ตอ้งลงหมายเหตุในบญัชีรบัใบตอบ

และขีดเสน้แดงทบัใหช้ดัเจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธ เป็นตน้ ขาดสอบในวนัไหนบอกให ้   

ชดัเจน 

 ๖. การยกเลิกเลขประจ าตวั กรรมการก ากบัหอ้งสอบตอ้งยกเลกิเลขประจ าตวันกัเรียนที่ขาดสอบ 

หา้มมิใหนั้กเรยีนอืน่มาใชเ้ลขประจ าตวัน้ันเพื่อสอบแทน 

 ๗. บญัชียอดจ านวนและบญัชีส ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบนักธรรมชั้นตรี ใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดั

จดัท าบญัชียอดจ านวนผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้ตรี (สถ.๕) และบญัชีส  ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้ตรี

(ศ.๑) พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี จ านวน ๒ ชุด ส่งส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งส านกังาน     

เจา้คณะภาค ๑ ชุด ภายในวนัแรม ๖ ค า่ เดือน ๑๐ ตรงกบัวนัที่ ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๐ และใหส้นามสอบ

รวบรวมขอ้มูลบญัชสี  ามะโนครวัผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้ตรี (ศ.๑) ทกุส านกัศาสนศึกษา ท าการอพัโหลดเขา้สู่

ระบบฐานขอ้มูลส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง และแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในก าหนดนี้  เมื่อพน้ก าหนด

ดงักลา่วแลว้ สนามหลวงแผนกธรรมหา้มมิใหมี้การสง่ช่ือนักเรยีนขอเขา้สอบเพิ่มเติม 

 ๘. บญัชียอดจ านวนและบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบนักธรรมชั้นโทและเอก ใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดั

จดัท าบญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก (สถ.๕) แยกเป็นอกีบญัชหีนึ่งจากบญัชนีกัธรรมชัน้ตรี 

และบญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก (ศ.๒) พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี จ านวน ๒ ชดุ   ส่งส านกังาน

แม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งส  านกังานเจา้คณะภาค ๑ ชุด ภายในวนัแรม ๖ ค า่ เดือน ๑๑ ตรงกบัวนัที่ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และใหส้นามสอบรวบรวมขอ้มูลบญัชีรายชื่อผูข้อเขา้สอบนกัธรรมชัน้โทและเอก (ศ.๒)  

ทกุส านกัเรียน, ทกุส านกัศาสนศึกษา ท าการอพัโหลดเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

และแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในก าหนดนี้  เมือ่พน้ก าหนดดงักลา่วแลว้ สนามหลวงแผนกธรรมหา้มมิใหม้ีการส่งช่ือ

นักเรยีนขอเขา้สอบเพิ่มเตมิ 

 ๙. การส่งบญัชีในขอ้ ๘ ส านกัเรียนคณะจงัหวดัคณะธรรมยุต ที่ส  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงได ้

ประกาศใหไ้ปรวมสอบกบัสนามสอบส านกัเรียนคณะจงัหวดัมหานิกายตอ้งส่งบญัชีท ัง้หมดในขอ้ ๘ ใหก้บั

สนามสอบนัน้ดว้ย ๑ ชดุ ภายในวนัเวลาทีก่  าหนดไวต้ามขอ้ ๘ 

 ๑๐. บญัชียอดจ านวนและบญัชีรายช่ือผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทกุชัน้ ใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดัจดัท า

บญัชยีอดจ านวนผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทกุช ัน้ (สถ.๖) และบญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาชัน้ตรี (ศ.๕) 

บญัชีรายชื่อผู ข้อเขา้สอบธรรมศึกษาชั้นโทและเอก  (ศ.๖) พรอ้มบันทึกลงแผ่นซีดี  จ านวน ๒ ชุด              

ส่งส  านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชดุ ส่งส านกังานเจา้คณะภาค ๑ ชดุ ภายในวนัแรม ๖ ค า่ เดือน ๑๑ 

ตรงกบัวนัที่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ และใหส้นามสอบรวบรวมขอ้มูลบญัชีผูข้อเขา้สอบธรรมศึกษาทกุช ัน้ของทุก

ส านกัศาสนศึกษา ท าการอพัโหลดเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ภายในก าหนดนี้ เมือ่พน้ก าหนดดงักลา่วแลว้ สนามหลวงแผนกธรรมหา้มมิใหมี้การส่งช่ือนักเรียนขอเขา้สอบ

เพิ่มเตมิ 



 ๓ 

 ๑๑. บญัชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบญัชีรายช่ือผูร้บัขอ้สอบธรรมสนามหลวง

ดว้ยระบบออนไลน์ ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงก าหนดวธิีรบัขอ้สอบผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต เพือ่ความ

สะดวกในการติดต่อประสานงานกบัสนามสอบ ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงไดก้ าหนดรูปแบบบญัชี

รายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบญัชรีายชื่อผูร้บัขอ้สอบธรรมสนามหลวงดว้ยระบบออนไลน ์

ใหส้  านกัเรียนคณะจงัหวดัจดัท าบญัชดีงักลา่วท ัง้สองบญัช ีพรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี ส่งส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง พรอ้มกบับญัชรีายชื่อผูข้อเขา้สอบตามเวลาที่ก าหนดในชัน้นัน้ๆ 

        ๑๒. สนามสอบนักธรรมชัน้โทและเอก ใหเ้จา้คณะจงัหวดัโดยความเหน็ชอบของเจา้คณะภาค พจิารณา

รวมสอบนกัธรรมชัน้โทและเอกเป็นสนามสอบแห่งเดียวกนั หรือจะพิจารณาแยกสนามสอบเป็นสนามสอบ

นกัธรรมชัน้โท ๑ แห่ง และสนามสอบนกัธรรมชัน้เอก ๑ แห่ง ตามความเหมาะสม 

 ๑๓.  การรวมสนามสอบ ในสนามสอบคณะจงัหวดัมหานิกายที่มสี  านกัเรียนคณะจงัหวดัคณะธรรมยุต

ร่วมสอบดว้ย จดัหอ้งสอบรวมกนัไดแ้ต่การจดัท าบญัชรีบัใบตอบใหแ้ยกต่างหาก 

         ๑๔. การรบัขอ้สอบนักธรรมชัน้ตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไดก้ าหนดใหร้บัขอ้สอบผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตที่

เวบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง และใหส้นามสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการพมิพส์  าเนา หรือแสดง

ดว้ยเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในลกัษณะแฟ้มคอมพวิเตอรท์ี่

เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวนัสอบ 

ซึง่มขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้  

  วนัศกุรท์ี่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งแฟ้มขอ้สอบวชิากระทู ้ นักธรรมชัน้ตร ี เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัดิงันี้ 

๑.  เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ 

๒.  ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื http://www.gongtham.net 

แลว้กด Enter 

๓. คลกิที ่“เขา้สู่หนา้หลกั” จากนัน้รอจนกวา่จะเขา้สู่หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

๔.  คลกิที ่“รบัขอ้สอบธรรมสนามหลวง” 

๕.  คลกิที่ “ลอ็กอนิเขา้ระบบเพือ่เปิดแฟ้มขอ้สอบ” 

๖.  ใสร่หสัสนามสอบและรหสัผ่านประจ าสนามสอบแลว้กดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 

๗.  เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะพบแฟ้มขอ้สอบ ใหค้ลกิเปิดแฟ้มขอ้สอบ 

๘.  พมิพส์  าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์แลว้แต่กรณี 

  วนัเสารท์ี่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม นักธรรมชัน้ตร ี เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแมก่อง

ธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัอาทติยท์ี่ ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งแฟ้มขอ้สอบวิชาพทุธ นักธรรมชัน้ตรี เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแมก่อง

ธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

http://www.gongtham.net/


 ๔ 

  วนัจนัทรท์ี่ ๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๔๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งแฟ้มขอ้สอบวชิาวนัิย นักธรรมชัน้ตร ี เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

 ๑๕. การรบัสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอืน่ๆ ในการสอบนักธรรมชัน้ตรี  ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง 

จะจดัส่งไปยงัเจา้คณะจงัหวดัทกุจงัหวดัตามจ านวนสนามสอบนกัธรรมชัน้ตรใีนจงัหวดันัน้ๆ  

      ๑๖. การรบัขอ้สอบนักธรรมชั้นโทและเอก ไดก้ าหนดเช่นเดียวกบันกัธรรมชัน้ตรี ใหส้นามสอบเป็น

ผูร้บัผิดชอบในการพมิพส์  าเนา หรือแสดงดว้ยเครื่องโปรเจคเตอรแ์ลว้แต่กรณี โดยส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในเวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง http://www.gongtham.net    

ในเวลา ๑๒.๕๐ น. ของวนัสอบ โดยมขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้  

  วนัอาทติยท์ี่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะ

ท าการส่งแฟ้มขอ้สอบวชิากระทู ้ นักธรรมชัน้โทและเอก เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์อง

ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัดิงันี้ 

๑.  เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ 

๒.  ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื http://www.gongtham.net 

แลว้กด Enter 

๓. คลกิที ่“เขา้สู่หนา้หลกั” จากนัน้รอจนกวา่จะเขา้สู่หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

๔.  คลกิที ่“รบัขอ้สอบธรรมสนามหลวง” 

๕.  คลกิที ่“ลอ็กอนิเขา้ระบบเพือ่เปิดแฟ้มขอ้สอบ” 

๖.  ใสร่หสัสนามสอบและรหสัผ่านประจ าสนามสอบแลว้กดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 

๗.  เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะพบแฟ้มขอ้สอบ ใหค้ลกิเปิดแฟ้มขอ้สอบ 

๘.  พมิพส์  าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์แลว้แต่กรณี 

  วนัจนัทรท์ี่ ๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง     

จะท าการส่งแฟ้มขอ้สอบวชิาธรรม นักธรรมชัน้โทและเอก เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังาน

แมก่องธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัองัคารที่ ๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท า

การส่งแฟ้มขอ้สอบวิชาพทุธ นักธรรมชัน้โทและเอก เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังาน

แมก่องธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

  วนัพธุที่ ๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท าการ

ส่งแฟ้มขอ้สอบวิชาวนัิย นักธรรมชัน้โทและเอก เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์ และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังาน  

แมก่องธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวนัแรก 

       ๑๗.  การรบัสมดุเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ ในการสอบนักธรรมชัน้โทและเอก ส านกังานแม่กองธรรม

สนามหลวง จะจดัส่งไปยงัเจา้คณะจงัหวดัทุกจงัหวดัตามจ านวนสนามสอบนกัธรรมชัน้โทและเอกในจงัหวดั

นัน้ๆ  

       ๑๘. การรบัขอ้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ไดก้ าหนดเช่นเดียวกบันกัธรรม ใหส้นามสอบเป็น

ผูร้บัผิดชอบในการพมิพส์  าเนา หรือแสดงดว้ยเครื่องโปรเจคเตอรแ์ลว้แต่กรณี โดยส านกังานแม่กองธรรม

http://www.gongtham.net/


 ๕ 

สนามหลวงจกัใหข้อ้สอบในเวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง  http://www.gongtham.net   

ในวนัพฤหสับดทีี ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึง่มขี ัน้ตอนในการรบัดงันี้ 

  วนัพฤหสับดีที่ ๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

จะท าการส่งแฟ้มขอ้สอบวิชากระทู ้ธรรมศึกษาทกุชัน้ เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังาน 

แมก่องธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบปฏบิตัดิงันี้ 

๑.  เปิดโปรแกรมเขา้อนิเตอรเ์น็ต เช่น Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ 

๒.  ใส่ทีอ่ยู่ของเวบ็ไซตส์  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง คอื http://www.gongtham.net 

แลว้กด Enter 

๓. คลกิที ่“เขา้สู่หนา้หลกั” จากนัน้รอจนกวา่จะเขา้สู่หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์

๔.  คลกิที ่“รบัขอ้สอบธรรมสนามหลวง” 

๕.  คลกิที่ “ลอ็กอนิเขา้ระบบเพือ่เปิดแฟ้มขอ้สอบ” 

๖.  ใสร่หสัสนามสอบและรหสัผ่านประจ าสนามสอบแลว้กดปุ่ ม “เขา้สูร่ะบบ” 

๗.  เมือ่เขา้สู่ระบบแลว้จะพบแฟ้มขอ้สอบ ใหค้ลกิเปิดแฟ้มขอ้สอบ 

๘.  พมิพส์  าเนาขอ้สอบ หรอืน าขอ้สอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร ์แลว้แต่กรณี 

 เวลา ๑๒.๓๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง  จะท าการส่งแฟ้มขอ้สอบวิชาธรรม ธรรมศึกษา

ทกุชัน้ เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบ

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

 เวลา ๑๒.๕๐ น. ส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงจะท าการส่งแฟ้มขอ้สอบวชิาพทุธ ธรรมศึกษา

ทกุชัน้ เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบ

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

  เวลา ๑๓.๑๐ น. ส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะท าการส่งแฟ้มขอ้สอบวิชาวินัย ธรรมศึกษา

ทกุชัน้ เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต ์และแสดงในหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง ใหแ้ต่ละสนามสอบ

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวชิาแรก 

 เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือ วิชาธรรม พทุธ และวนิัย อยู่ในใบเดียวกนั และก าหนดให ้

สอบแบบต่อเน่ือง ไม่อนุญาตใหน้ักเรยีนออกจากหอ้งสอบจนกว่าจะสอบครบทัง้ ๓ วชิา  

 ๑๙. การรบักระดาษใบตอบ สมดุเซ็นเยี่ยม และเอกสารอื่นๆ ในการสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี โท และเอก 

ใหผู้ท้ี่เจา้คณะภาคมอบหมายมารบัต ัง้แต่วนัที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  

ทีส่  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง 

 ๒๐. กรณีมีการทุจริต ถา้ปรากฏว่ามผูีท้  าการทุจริตในการสอบใหล้งหมายเหตุลกัษณะของการทุจริต   

ที่หวักระดาษใบตอบและลงชื่อกรรมการผูก้  ากบัหอ้งสอบนัน้ๆ ทุกรูป และใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบลงชื่อ

รบัรองดว้ย 

        ๒๑. บญัชีรบัใบตอบนักธรรมทุกชัน้ ใชใ้บเดียวกนัท ัง้ ๔ วชิา ใหส้นามสอบพิมพบ์ญัชีรบัใบตอบที่

สรา้งจากระบบฐานขอ้มูลส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่าน้ัน  หา้มจดัพิมพเ์อง  โดยก าหนดในบญัช ี

สถ.๔ ว่าหอ้งหนึ่งๆ มผูีเ้ขา้สอบเท่าใดเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง จากนัน้ให ้



 ๖ 

ด าเนินการสรา้งบญัชรีบัใบตอบจากเมนูการสรา้งบญัชขีองระบบแลว้ท าการดาวนโ์หลดและส ัง่พมิพ ์เพื่อความ

ถกูตอ้งของขอ้มลู เมือ่ส่งใบตอบวนัแรกใหน้กัเรยีนตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกลุ ฯลฯ หากผดิใหน้กัเรียนเขยีน

แกไ้ขในบญัชีรบัใบตอบนัน้ดว้ยตนเองแลว้ลงลายมือช่ือดว้ยตวับรรจงในช่องประจ าวิชาน้ัน ๆ ในแต่ละวนั 

(หา้มใชล้ายเซ็น) 

  อน่ึง ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรบัพิจารณาเฉพาะรายช่ือผูข้อเขา้สอบที่เขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มูลส านักงานฯ แลว้พมิพเ์ป็นบญัชีรบัใบตอบเท่าน้ัน หากมีรายช่ือเพิ่มเตมิภายหลงัจะไม่รบัพจิารณา  

        ๒๒. บญัชีรบัใบตอบธรรมศึกษาทกุชัน้ ใหใ้ชใ้บเดยีวกนัท ัง้ ๔ วชิา ใหส้นามสอบพมิพบ์ญัชีรบัใบตอบ

จากฐานขอ้มูลของส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่าน้ัน หา้มจดัพิมพเ์อง โดยก าหนดในบญัชี สถ.๔ ว่า

หอ้งหนึ่งๆ มผูีเ้ขา้สอบเท่าใดเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลของส านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง จากนัน้ใหด้  าเนินการ

สรา้งบญัชีรบัใบตอบจากเมนูการสรา้งบญัชีของระบบแลว้ท าการดาวนโ์หลดและส ัง่พมิพ ์เพื่อความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล เมื่อส่งใบตอบวชิาแรกใหน้กัเรียนตรวจสอบชื่อ นามสกุล ฯลฯ หากผดิใหน้กัเรียนเขยีนแกไ้ขในบญัชี  

รบัใบตอบนัน้ดว้ยตนเองแลว้ลงลายมือช่ือดว้ยตวับรรจงในช่องประจ าวชิาน้ันๆ (หา้มใชล้ายเซ็น)  

  อน่ึง ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะรบัพิจารณาเฉพาะรายช่ือผูข้อเขา้สอบที่เขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มูลส านักงานฯ แลว้พมิพเ์ป็นบญัชีรบัใบตอบเท่าน้ัน หากมีรายช่ือเพิ่มเตมิภายหลงัจะไม่รบัพจิารณา  

 ๒๓. การเรียงใบตอบของนักเรียน ใหเ้รียงใบตอบของนกัเรียนตามเลขประจ าตวัตามล  าดบัจากจ านวน

นอ้ยอยู่ขา้งบนไปหาจ านวนมากและไมต่อ้งเยบ็ปึก 

 ๒๔. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้ตรเีขา้ห่อ ใหก้ระท าต่อหนา้คณะกรรมการ เมือ่สอบวชิาใดแลว้เสร็จให ้

ห่อวชิานัน้ๆ เป็นวนัๆ ไปทกุวนั แลว้เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจนวา่ วชิาอะไร สอบสนามไหน อ าเภอ จงัหวดั

อะไร ใหค้ณะกรรมการลงชื่อรบัรอง พรอ้มกบับอกเวลา วนั เดือน ปี ที่ปิดซองดว้ย เมื่อครบ ๔ วชิาแลว้      

ใหร้วบรวมน าส่งเจา้คณะภาค ภายใน ๕ วนั หรอืตามค าส ัง่เจา้คณะภาค 

 ๒๕. บญัชีรบัใบตอบ บญัชียอดจ านวนผูเ้ขา้สอบ บญัชีแกไ้ขขอ้มูลผูเ้ขา้สอบนักธรรมชัน้ตรี ใหส้  านกัเรียน

คณะจงัหวดัรวบรวมบญัชีรบัใบตอบ บญัชียอดจ านวนนกัเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ บญัชีแกไ้ขขอ้มูล     

ผูเ้ขา้สอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี ส่งส านกังานเจา้คณะภาค ภายใน

วนัที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ หรอืตามค าส ัง่เจา้คณะภาค 

 ๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมชัน้โทและชัน้เอก, ธรรมศึกษาชัน้โทและชัน้เอกเขา้ห่อ ใหก้ระท าต่อหนา้

คณะกรรมการ เมื่อสอบวชิาใดแลว้เสร็จ ใหห้่อวชิานัน้ๆ เป็นวนัๆ และเป็นชัน้ๆ ไปทุกวนั แลว้เขยีนบอกไว ้

นอกห่อใหช้ดัเจนว่า วิชาอะไร ซองที่เท่าไร สอบสนามไหน อ าเภอ จงัหวดัอะไร เป็นสนามสอบที่เท่าไร ให ้

คณะกรรมการลงชื่อรบัรอง พรอ้มกบับอกเวลา วนั เดือน ปี ที่ปิดซองดว้ย เมื่อครบ ๔ วชิาแลว้ ใหห้่อรวม

เฉพาะชัน้ เป็นนกัธรรมชัน้โท ๑ ห่อ นกัธรรมชัน้เอก ๑ ห่อ ธรรมศึกษาชัน้โท ๑ ห่อ และธรรมศึกษา ช ัน้เอก ๑ ห่อ 

ถา้มชี ัน้ละหลายห่อ ใหบ้อกจ านวนดว้ยวา่มกีี่ห่อ เช่น ห่อที่ ๑ - ๒ เมือ่ประธานสนามสอบปิดซองใบตอบขอ้สอบ

แลว้ หา้มมใิหเ้ปิดซองใบตอบอีกเป็นอนัขาด นกัธรรมชัน้โทและธรรมศึกษาชัน้โท ใหส้่งไปที่พระธรรมรตันดิลก 

ผูอ้  านวยการตรวจใบตอบนกัธรรมและธรรมศึกษาช ัน้โท คณะ ๑๔ วดัสุทศันเทพวราราม นกัธรรมชัน้เอก และ

ธรรมศึกษาชัน้เอก ใหส้ง่ไปที่ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายใน ๕ วนั 



 ๗ 

 ๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาชัน้ตรเีขา้ห่อ ใหก้ระท าต่อหนา้คณะกรรมการ เมือ่สอบวชิาใดแลว้เสร็จ

ใหห้่อวชิานัน้ๆ แลว้เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจนวา่ วชิาอะไร สอบสนามไหน อ าเภอ จงัหวดัอะไร ใหค้ณะกรรมการ 

ลงชื่อรบัรองพรอ้มกบับอกเวลา วนั เดอืน ปี ทีปิ่ดซองดว้ย เมือ่ครบ ๔ วชิาแลว้ ใหร้วบรวมน าส่งเจา้คณะภาค

ภายใน ๕ วนั หรอืตามค าส ัง่เจา้คณะภาค 

 ๒๘. บญัชีรบัใบตอบ บญัชีแกไ้ขขอ้มูลผูเ้ขา้สอบ พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี ใหห้่อรวมเป็นห่อหนึ่งของ  

แต่ละชัน้ต่างหาก เขยีนบอกไวน้อกห่อใหช้ดัเจน แลว้รวมในห่อใหญ่ของแต่ละชัน้ แยกเป็นธรรมศึกษาชัน้ตร ี

ใหเ้จา้คณะภาครบัไวด้  าเนินการ นกัธรรมชัน้โท ธรรมศึกษาชัน้โท นกัธรรมชัน้เอก และธรรมศึกษาชัน้เอก ใหแ้ยก

สง่ไปยงัผูร้บัผิดชอบดงักล่าวแลว้ในขอ้ ๒๖ 

 ๒๙. บญัชียอดจ านวนผูเ้ขา้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชัน้ ยกเวน้นกัธรรมชัน้ตรี ใหส้  านกัเรียน

คณะจงัหวดัรวบรวมจ านวนนกัเรียนส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พรอ้ม

บนัทกึลงแผ่นซดี ีจ านวน ๒ ชดุ ส่งส านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง ๑ ชดุ ส่งส านกังานเจา้คณะภาค ๑ ชดุ 

 ๓๐. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบนักธรรมชั้นตรี มอบถวายเจา้คณะภาครับผิดชอบ 

ก าหนดใหต้รวจไดต้ ัง้แต่วนัแรม ๑ ค า่ เดือน ๑๑ ตรงกบัวนัที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และใหป้ระกาศผลสอบ

นกัธรรมชัน้ตรี ภายในวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ พรอ้มท ัง้แจง้เจา้คณะในเขตปกครองเพื่อทราบและ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

 ๓๑. การสง่ผลสอบนักธรรมชัน้ตร ีเมือ่เจา้คณะภาคประกาศรายชื่อผูส้อบไดน้กัธรรมชัน้ตรีแลว้  ใหส้่ง

บญัชรีบัใบตอบหรือบญัช ีศ.๓ ที่มคีะแนน บนัทกึลงแผ่นซดีสี่วนที่เป็นกระดาษใหเ้ก็บรกัษาไว ,้ บญัชปีระกาศ

ผลสอบนกัธรรมชัน้ตรทีีแ่กไ้ขขอ้มลูถกูตอ้งสมบูรณแ์ลว้ (ศ.๔) บญัชยีอดจ านวนนกัธรรมชัน้ตรี ที่ส่งสอบ ขาดสอบ 

คงสอบ สอบได ้สอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี ไปที่ส  านกังาน   

แมก่องธรรมสนามหลวง 

 ๓๒. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี มอบถวายเจา้คณะภาครบัผิดชอบ 

ก าหนดใหต้รวจไดต้ ัง้แต่วนัขึ้น ๑ ค า่ เดือน ๑ ตรงกบัวนัที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และใหป้ระกาศผลสอบ

ธรรมศึกษาชัน้ตรี ภายในวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ พรอ้มท ัง้แจง้เจา้คณะในเขตปกครองเพื่อทราบและ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 

 ๓๓. การส่งผลสอบธรรมศึกษาชัน้ตรี เมือ่เจา้คณะภาคประกาศรายชื่อผูส้อบไดธ้รรมศึกษาชัน้ตรีแลว้ ให ้

ส่งบญัชรีบัใบตอบ หรอืบญัช ีศ.๗ ที่มคีะแนน บนัทกึลงแผ่นซดีสี่วนที่เป็นกระดาษใหเ้ก็บรกัษาไว,้ บญัชปีระกาศ

ผลสอบธรรมศึกษาช ัน้ตรีที่แกไ้ขขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ (ศ.๘) บญัชียอดจ านวนธรรมศึกษาชัน้ตรีที่ส่งสอบ 

ขาดสอบ คงสอบ สอบได ้สอบตก ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พรอ้มบนัทึกลงแผ่นซีดี ไปที่

ส  านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง 

 ๓๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชัน้โทและเอก, ธรรมศึกษาชัน้โทและเอก ก าหนดตรวจวนัที่ ๒๗ - ๒๘ - 

๒๙ - ๓๐ พฤศจกิายน และ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกบัวนัจนัทร ์- องัคาร - พธุ - พฤหสับด ี- ศุกร ์ขึ้น ๙ - 

๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ ค า่ เดอืน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ใบตอบนกัธรรมและธรรมศึกษาชัน้โท

มอบถวาย พระธรรมรตันดิลก วดัสุทศันเทพวราราม ผูอ้  านวยการตรวจใบตอบนกัธรรมและธรรมศึกษาชัน้โท 

เป็นผูด้  าเนินการ ใบตอบชัน้เอก ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะด าเนินการตรวจที่วดัสามพระยา เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร   



 ๘ 

  อน่ึง การประกาศผลสอบนักธรรมและธรรมศึกษาในระบบอนิเตอรเ์น็ต และการจดัพมิพป์ระกาศนียบตัร 

จะพิจารณาส านักเรียนคณะจงัหวดัที่มีขอ้มูลถูกตอ้งเรียบรอ้ยเป็นเบื้องตน้ ในส่วนส านักเรียนคณะจงัหวดัที่มี

ขอ้มูลไม่เรยีบรอ้ย จกัประกาศผลสอบเม่ือส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงไดร้บัขอ้มูลที่ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้  

 ๓๕. รายงานการสอบธรรม  ใหผู้เ้ป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่งท ารายงานผ่านเจา้คณะจงัหวดั ให ้

เจา้คณะจงัหวดัสรุปประเด็นในรายงานนัน้ๆ เสนอผ่านเจา้คณะภาค ท ัง้นี้  ถา้เป็นเรื่องปกติไม่ตอ้งแจง้ใน

รายงานเวน้ไวแ้ต่มกีรณีพเิศษ 

 ๓๖. การประกาศอนุโมทนา ถา้มบีญัชีรายนามผูบ้ริจาคทรพัยอ์ุปถมัภใ์นการสอบธรรมสนามหลวง 

สมควรประกาศอนุโมทนาใหเ้จา้คณะจงัหวดันัน้ๆ ประกาศอนุโมทนาโดยตรง 

 ๓๗. ตามระเบียบปฏิบตัิ เพื่อความเรียบรอ้ยและสะดวกรวดเร็ว ถา้เจา้คณะภาคส ัง่การเป็นอย่างอื่น  

ใหป้ฏบิตัไิปตามค าส ัง่ของเจา้คณะภาค 

               ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ มถินุายน พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

 

  (พระพรหมมนีุ) 

แมก่องธรรมสนามหลวง 

 


