
คู่มือด�ำเนินกำร

จดักำรเรยีนกำรสอนและกำรสอบธรรมสนำมหลวง



คู่มือด�ำเนินกำร จดักำรเรยีนกำรสอนและกำรสอบธรรมสนำมหลวง
พมิพค์ร ัง้แรก	 :	 วนัที	่๑๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

จ�ำนวน	 :	 ๑๐,๐๐๐	เลม่

จดัพมิพ ์ : ส�ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

	 	 เลขที	่๒๘๗	อาคารหอสมดุมหามกฏุราชวทิยาลยั

	 	 หนา้วดับวรนิเวศวหิาร	ถนนพระสุเมรุ	แขวงบวรนิเวศ

	 	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐

	 	 โทร.	๐	๒๖๒๙	๐๙๖๑-๒,	๐	๒๖๒๙	๔๓๐๐-๔

	 	 โทรสาร.	๐	๒๖๒๙	๒๑๔๒

ที่ปรกึษำ	:		 	 สมเดจ็พระวนัรตั	 วดับวรนิเวศวหิาร

	 	 พระพรหมมนุี	 วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม

	 พระเทพเจตยิาจารย	์ วดัโสมนสัวหิาร

ตรวจตน้ฉบบัและพสูิจนอ์กัษร :

	 พระราชวรมนุี	 วดัสงัเวชวศิยาราม

	 พระราชวราภรณ	์ วดัชูจติธรรมาราม

	 พระราชสารสุธ	ี วดัตรทีศเทพ

	 พระวนิยัเมธ	ี วดัสมัพนัธวงศาราม

	 พระครูปรติรโกศล	 วดับวรนิเวศวหิาร

	 นายบุญเลศิ	โสภา	 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

	 นายสมบตัิ	พมิพส์อน	 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

พมิพ ์/ รูปเลม่ :	 พระครูโสภณเมธาวฒัน	์ วดันรนาถสุนทรกิาราม

	 	 พระครูปรยิตัเิมธาวฒัน	์ วดันรนาถสุนทรกิาราม

	 	 พระกฤษณะ	ชตุกิณฺโห		 วดับวรนิเวศวหิาร

พมิพท์ี่ โรงพมิพม์หำมกฏุรำชวทิยำลยั 

๑๒๙	หมู	่๓	ถ.ศาลายา-นครชยัศร	ีต.ศาลายา	อ.พทุธมณฑล	จ.นครปฐม	๗๓๑๗๐	

ฝ่ายผลติ	โทร.	๐-๒๘๐๐-๒๓๗๓-๔	ฝ่ายรบังานพมิพ	์โทร.	๐-๒๒๘๑-๗๗๙๐



ค�ำน�ำ

การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม	 ตามหลกัสูตรของคณะสงฆ	์ 

เป็นการศึกษาพระพทุธศาสนาข ัน้พื้นฐาน	ทีท่ �าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรม

ทางพระพทุธศาสนา	 สามารถน�าไปพฒันากาย	 วาจา	 ใจของตนใหเ้จรญิยิง่	 ๆ	 ขึ้นไป	 

เปรยีบดงัแสงสวา่งน�าชวีติไปสู่ความส�าเรจ็ตามปรารถนา	 การศึกษาและการปฏบิตัธิรรม	

จะก่อใหเ้กิดความสุขความสวสัดที ัง้แก่ตนเอง	 อ�านวยคุณประโยชนต่์อประเทศชาต ิ

บา้นเมอืง	และธ�ารงรกัษาพระพทุธศาสนาใหม้ ัน่คงสถาพร	

คู่มอืด�าเนินการ	 จดัการเรียนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวงเล่มน้ี	

ประกอบไปดว้ย	อ�านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดแ้สดงเจตจ�านงในการร่วมมอืกนั

ด�าเนินการ	 และข ัน้ตอนการจดัใหม้กีารเรียนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง	 

เพือ่อ �านวยประโยชนแ์ก่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะมุ่งม ัน่พฒันาการศึกษาพระปริยตัธิรรม 

ในส่วนน้ีใหแ้พร่หลาย	 ดว้ยการสนบัสนุนส่งเสรมิจากทกุภาคส่วน	 เพือ่รวมพลงัในการ

สรา้งความวฒันาสถาพรแก่ประเทศชาต	ิสบืไป.

ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง













สำรบญั

ค�าน�า 

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื	ในการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและอ�านาจหนา้ที ่ ๑

 เจา้คณะภาค ๒

	 เจา้ส �านกัเรยีน/เจา้คณะจงัหวดั ๒

 เจา้คณะอ�าเภอ ๓

 เจา้คณะต�าบล ๓

 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ๔

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ๔

 ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ ๕

 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั ๖

 กระทรวงวฒันธรรม ๗

 กระทรวงศึกษาธกิาร ๘

 ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ๙

	 ส�านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ๙

	 ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ๑๐



 ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ๑๑

	 ส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ๑๒

	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ๑๔

	 ส�านกัส่งเสรมิกจิการการศึกษา ๑๕

	 สถานศึกษา-องคก์ร ๑๖

 ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำรส�ำหรบัสถำนศึกษำ-องคก์ร ๑๙

	 	 การรบัสมคัรเรยีนและแจง้จ�านวนผูเ้รยีน ๒๐

	 	 การจดัการเรยีนการสอน ๒๓

	 	 การสมคัรสอบ ๒๔

	 	 การเปิด	ปิด	ยา้ย	ยุบ	รวม	สนามสอบ ๒๘

	 	 การจดัสอบ ๒๙

	 	 การประกาศผลสอบ ๓๐

	 	 การรบัประกาศนียบตัร ๓๐

ภำคผนวก

	 ประวตันิกัธรรม ๓๗

	 ท�าเนียบแมก่องธรรมสนามหลวง ๔๓

	 สถติกิารสอบธรรมศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๓-๒๕๕๘ ๔๗

	 หมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ๕๑

	 -	ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง ๕๑

	 -	ส�านกัเรยีนส่วนกลาง ๕๒

	 -	ส�านกัเรยีนส่วนภมูภิาค	(มหานิกาย) ๖๑



	 -	ส�านกัเรยีนส่วนภมูภิาค	(ธรรมยุต) ๖๘

	 -	ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ ๗๓

	 -	ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั ๗๔

	 -	กระทรวงศึกษาธกิาร	/	ส�านกัส่งเสรมิกจิการการศึกษา ๘๕

	 -	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน ๘๖

	 -	ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ๘๖

	 -	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ๘๖

	 -	ส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ๘๖

	 -	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ๘๖





หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งและ

อ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรบรหิำรจดักำร

กำรเรยีนกำรสอน

และกำรสอบธรรมสนำมหลวง
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หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งและอ�ำนำจหนำ้ที่ในกำรบรหิำรจดักำร 

กำรเรยีนกำรสอนและกำรสอบธรรมสนำมหลวง

การจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง	มหีน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง	

คอื

๑.	 คณะสงฆ	์ ไดแ้ก่	 ส �านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง,	 เจา้คณะภาค,  

เจา้ส �านกัเรยีน/เจา้คณะจงัหวดั,	เจา้คณะอ�าเภอ	และ	เจา้คณะต�าบล

๒. มหำวทิยำลยัสงฆ ์ ไดแ้ก่	 มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	 และ

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั

๓. สว่นรำชกำร	ไดแ้ก่	กระทรวงศึกษาธกิาร,	กระทรวงวฒันธรรม,	ส�านกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติ,	 ส �านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน,	 ส�านกังาน 

คณะกรรมการการอดุมศึกษา,	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา,	ส�านกังานส่งเสรมิ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั,	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน	และส�านกัส่งเสรมิกจิการการศึกษา	

๔. สถำนศึกษำ-องคก์ร ไดแ้ก่	 โรงเรียน,	 วทิยาลยั,	 มหาวทิยาลยั,	 

กรมราชทณัฑ,์	บรษิทั	ฯลฯ	

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมอี �านาจหนา้ทีด่งัต่อไปน้ี
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เจำ้คณะภำค

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบาย	เรื่อง	ระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการสอบธรรมสนามหลวง

2. มอบนโยบายการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวงใหเ้จา้คณะจงัหวดั

3. ตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมสนามหลวงช ัน้ตรี

4. รายงานสถติแิละผลการสอบไปยงัส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

5. รายงานปญัหา	อปุสรรค	ขอ้เสนอแนะไปยงัส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

เจำ้ส�ำนกัเรยีน/เจำ้คณะจงัหวดั

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง 

จากแมก่องธรรมสนามหลวง/เจา้คณะภาค

2. เจา้คณะจงัหวดัมอบนโยบายการจดัการเรียนการสอนและการสอบธรรม 

สนามหลวงใหเ้จา้คณะอ�าเภอ

3. ด�าเนินการเรื่องเสนอขอเปิด	 ปิด	 ยา้ย	 ยุบ	 รวม	 สนามสอบไปยงัส�านกังาน

แมก่องธรรมสนามหลวง

4. รายงานสรุปการเปิด	ปิด	ยา้ย	ยุบ	รวม	สนามสอบไปยงัเจา้คณะภาค	(ส�าหรบั

เจา้คณะจงัหวดั)	/	ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง	(ส�าหรบัเจา้ส �านกัเรยีน)

5. ออกค�าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการประจ�าสนามสอบ

6. มอบหมาย/ส ัง่การใหค้รูสอนพระปริยตัิธรรมเขา้ไปสอนธรรมศึกษาใน 

สถานศึกษาและทีอ่ืน่	ๆ

7. ควบคุม	ก�ากบั	ดูแลการจดัสอบธรรมสนามหลวงใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

8. รายงานปญัหา	อปุสรรค	ขอ้เสนอแนะไปยงัเจา้คณะภาค	(ส�าหรบัเจา้คณะจงัหวดั)/ 

ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง	(ส�าหรบัเจา้ส �านกัเรยีน)
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เจำ้คณะอ�ำเภอ

1. รบัและปฏิบตัิตามนโยบายการจดัการเรียนการสอนและการสอบธรรม 

สนามหลวงจากเจา้คณะจงัหวดั

2. แจง้นโยบายใหเ้จา้คณะต�าบลปฏบิตัติาม

3. ด�าเนินการเรื่องเสนอขอเปิด	 ปิด	 ยา้ย	 ยุบ	 รวม	 สนามสอบไปยงั 

เจา้คณะจงัหวดั

4. ควบคุม	ดูแล	ก�ากบัการจดัสอบธรรมสนามหลวง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

5. ก�ากบัดูแลงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนและการสอบธรรม 

สนามหลวง	ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

6. รายงานปญัหา	อปุสรรค	ขอ้เสนอแนะ	ไปยงัเจา้คณะจงัหวดั

เจำ้คณะต�ำบล

1. รบัและปฏิบตัิตามนโยบายการจดัการเรียนการสอนและการสอบธรรม 

สนามหลวงจากเจา้คณะอ�าเภอ

2. ด�าเนินการเรื่องเสนอขอเปิด	 ปิด	 ยา้ย	 ยุบ	 รวม	 สนามสอบไปยงั 

เจา้คณะอ�าเภอ

3. ควบคุม	ดูแล	ก�ากบัการจดัสอบธรรมสนามหลวง	ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

4. ก�ากบัดูแลงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนการสอนและการสอบธรรม 

สนามหลวง	ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

5. รายงานปญัหา	อปุสรรค	ขอ้เสนอแนะไปยงัเจา้คณะอ�าเภอ
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มหำวทิยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวทิยำลยั / มหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั

1. ใหค้วามร่วมมือในการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา	 ใหเ้ป็นไปตาม 

มตมิหาเถรสมาคม	 คร ัง้ที	่ ๕/๒๕๕๘	 มตทิี	่ ๑๑๙/๒๕๕๘	 เรื่อง	 การส่งเสรมิ

สนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ทีข่องพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน

2. มอบหมาย/ส ัง่การใหพ้ระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขา้ไปสอนธรรมศึกษาใน

สถานศึกษา

3. ส่งรายชื่อ/ขอ้มูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายในจงัหวดันัน้	 ๆ	 ถวาย 

เจา้คณะจงัหวดั
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ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ

1. ร่วมมอืกบัส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และ	

กระทรวงวฒันธรรม	 	 ก�าหนดนโยบาย	 ใหก้ารสนบัสนุนการเรยีนการสอน 

และการสอบธรรมสนามหลวง

2. ด�าเนินการ/ประสานงานในการจดัประชมุสมัมนาระหวา่งหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง	

เพือ่ใหแ้ต่ละหน่วยงานตระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีข่องตน	และปฏบิตัไิปในทศิทาง

เดยีวกนั	อนัจะน�าไปสู่ความเรยีบรอ้ยของการจดัการเรยีนการสอนและการสอบ

ธรรมสนามหลวง

3. ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการเรียนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง 

ทางสือ่โทรทศัน,์	วทิยุกระจายเสยีง	และ	สือ่อนิเตอรเ์น็ต

4. จดัพธิเีปิดสอบธรรมศึกษาในสนามสอบส่วนกลาง

5. จดัสรรงบประมาณอดุหนุน

6. ส ัง่การ/มอบหมายใหส้ �านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั	 ด�าเนินการส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง	เช่น	การจดั

ประชมุคณะกรรมการ	การตรวจเยีย่มสนามสอบ	เป็นตน้
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ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดั

1. สนองงานส�านกังานเจา้คณะจงัหวดั	 ในการจดัการเรียนการสอนและ 

การสอบธรรมสนามหลวง

2. ประสานงาน/ด�าเนินการจดัประชมุระหวา่งเจา้คณะจงัหวดั	 สถานศึกษา	 และ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง

3. ปฏบิตัิงานและรบัผดิชอบร่วมกบัเลขานุการส�านกัเรียนคณะจงัหวดัในการ 

ส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง

4. ประสานงานและร่วมมือกบัคณะสงฆท์ุกระดบั	 รวมถึงมหาวิทยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัใน 

การจดัหาพระสอนธรรมศึกษาใหก้บัสถานศึกษา

5. รบัมอบประกาศนียบตัรผูส้อบไดจ้ากส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

6. ร่วมกบัคณะสงฆจ์ดัพธิมีอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ผูส้อบไดน้กัธรรมช ัน้ตร–ีโท	

และเอก	ส่วนธรรมศึกษาใหผู้อ้ �านวยการโรงเรยีนหรอืผูบ้รหิารสถานศึกษามารบั

ในวนัประกอบพธิแีลว้น�ากลบัไปมอบใหก้บันกัเรยีนผูส้อบไดต้ามความเหมาะสม

7. จดัท�าและด�าเนินการตามแผนการประชาสมัพนัธ	์ การออกตรวจเยี่ยม	 

การจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวงภายในจงัหวดั

8. สรุปและรายงานปญัหา	 อปุสรรค	 ขอ้เสนอแนะ	 เกี่ยวกบัการจดัการเรียน 

การสอนและการสอบธรรมสนามหลวง	เสนอส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

9. รวบรวมสถติแิละผลการสอบธรรมสนามหลวงประจ�าปีในจงัหวดั
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กระทรวงวฒันธรรม

1. ร่วมมอืกบัส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และ	

ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิก�าหนดนโยบาย	ใหก้ารสนบัสนุนการเรยีน

การสอนและการสอบธรรมสนามหลวง

2. มอบนโยบายและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน	และการสอบธรรม

สนามหลวงไปยงัส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดั

3. มอบหมายใหศู้นยก์ารศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติยจ์ดัการเรยีนการสอน

และสอบธรรมสนามหลวง

ส�ำนกังำนวฒันธรรมจงัหวดั

1. สนบัสนุนศาสนกจิของส�านกังานเจา้คณะจงัหวดั	 ในการจดัการเรยีนการสอน

และการสอบธรรมสนามหลวง	

2. ประสานงานระหวา่งเจา้คณะจงัหวดัและสถานศึกษา

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นในการด�าเนินการของสถานศึกษา 

ในสงักดั	และรายงานสรุปไปยงักระทรวงวฒันธรรม
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กระทรวงศึกษำธกิำร

1. ร่วมมอืกบัส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวง	 ส�านกังานพระพทุธศาสนา 

แห่งชาต	ิ และกระทรวงวฒันธรรม	 ก�าหนดนโยบาย	 ใหก้ารสนบัสนุนการจดั 

การเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

2. แจง้หน่วยงานในสงักดัใหป้ฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรม

ศึกษาในสถานศึกษา

3. ร่วมมอืกบัส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง	 	 พฒันาระบบออนไลน	์ บรหิาร

จดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

4. อนุญาตใหส้ �านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงเขา้ถงึฐานขอ้มลูผูเ้รยีนประจ�าปีของ

กระทรวงศึกษาธกิารเพือ่ใชใ้นการสมคัรเรยีนและสมคัรสอบ

5. ด�าเนินงานร่วมกบัส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงในการขบัเคลือ่นนโยบาย

เกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาใหเ้กิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม

6. ยกย่องเชดิชูประกาศเกยีรตคิุณ	 หน่วยงาน	 สถานศึกษา	 หรอืบคุคล	 ดเีด่น 

ในการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธกิาร

2. แจง้ส�านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิส�านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา		เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีน

การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสมัฤทธผิลและมปีระสทิธภิาพ

4. พจิารณาหาแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนยกย่องและประกาศเกียรตคุิณ

หน่วยงาน	สถานศึกษา	หรอืบคุคล	ดเีด่นทีม่ผีลงานการจดัการเรยีนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ส�ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

2. แจง้สถานศึกษาในสงักดัใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นในการด�าเนินการของสถานศึกษา 

ในสงักดั	และรายงานสรุปไปยงัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธกิาร

2. แจง้สถาบนัอดุมศึกษาใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่ใหก้ารจดัการเรียนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษาสมัฤทธผิลและมปีระสทิธภิาพ

4. พจิารณาหาแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนยกย่องและประกาศเกียรตคุิณ

หน่วยงาน	สถานศึกษา	หรอืบคุคล	ดเีด่นทีม่ผีลงานการจดัการเรยีนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

สถำบนัอดุมศึกษำ

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

2. แจง้สถานศึกษาในสงักดัใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นในการด�าเนินการของสถานศึกษา 

ในสงักดั	และรายงานสรุปไปยงัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธกิาร

2. แจง้อาชวีศึกษาจงัหวดัใหป้ฏบิตัติามนโยบาย
3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิอาชวีศึกษาจงัหวดั	 เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอน

ธรรมศึกษาในสถานศึกษาสมัฤทธผิลและมปีระสทิธภิาพ

4. พจิารณาหาแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนยกย่องและประกาศเกียรตคุิณ

หน่วยงาน	สถานศึกษา	หรอืบคุคล	ดเีด่นทีม่ผีลงานการจดัการเรยีนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

อำชีวศึกษำจงัหวดั
1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

2. แจง้สถานศึกษาในสงักดัใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นในการด�าเนินการของสถานศึกษา 

ในสงักดั	และรายงานสรุปไปยงัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
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ส�ำนกังำนสง่เสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธกิาร

2. แจง้นโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาไปยงัส�านกังาน	
กศน.จงัหวดั

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม	 กศน.จงัหวดั	 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษาสมัฤทธผิลและมปีระสทิธภิาพ

4. พจิารณาหาแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนยกย่องและประกาศเกียรตคุิณ

หน่วยงาน	สถานศึกษา	หรอืบคุคล	ดเีด่นทีม่ผีลงานการจดัการเรยีนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

ส�ำนกังำน กศน.จงัหวดั

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
จากส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

2. แจง้	กศน.อ�าเภอ	ใหป้ฏบิตัติามนโยบาย
3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิ	กศน.อ�าเภอ	 เพือ่ใหก้ารเรยีนการสอนธรรมศึกษาใน

สถานศึกษาสมัฤทธิผลและมปีระสทิธิภาพ	 และรายงานสรุปไปยงัส�านกังาน 

ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
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ส�ำนกังำน กศน.อ�ำเภอ

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมศึกษาใน

สถานศึกษาจาก	กศน.จงัหวดั

2. แจง้สถานศึกษาในสงักดัใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึ้นในการด�าเนินการของสถานศึกษา 

ในสงักดั	และรายงานสรุปไปยงั	ส�านกังาน	กศน.จงัหวดั
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศึกษำเอกชน

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธกิาร

2. แจง้สถานศึกษาในสงักดัใหป้ฏบิตัติามนโยบาย

3. ใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในสงักดั	 เพื่อใหก้ารเรียนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษาสมัฤทธผิลและมปีระสทิธภิาพ

4. พจิารณาหาแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุนยกย่องและประกาศเกียรตคุิณ

หน่วยงาน	สถานศึกษา	และบคุคล	ดเีด่นทีม่ผีลงานการจดัการเรยีนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา
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ส�ำนกัสง่เสรมิกจิกำรกำรศึกษำ

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธกิารและส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

2. ด�าเนินการ/ประสานงานเพื่อขบัเคลือ่นนโยบายการจดัการเรียนการสอน 

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา	กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทกุภาคส่วน

3. ด�าเนินการ/ประสานงานในการแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอน

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา	ทีเ่กดิขึ้นในหน่วยงานอืน่

4. ด�าเนินการ/ประสานงานในการแต่งต ัง้และจดัประชุม	 คณะกรรมการ	 

คณะท�างาน	หรอืหน่วยงานและบคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอน

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

5. รวบรวมสถติผูิเ้รยีน	ผูส้มคัรสอบ	และผูส้อบได	้เสนอกระทรวงศึกษาธกิาร

6. ด�าเนินการ/ประสานงานในการจดัท�าแผนงบประมาณ	 และแผนปฏบิตักิารใน

การส่งเสรมิสนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา

7. สรุปและรายงานปญัหา	อปุสรรค	ขอ้เสนอแนะ	ต่อกระทรวงศึกษาธกิาร	และ

ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง
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สถำนศึกษำ-องคก์ร

1. รบัและปฏบิตัติามนโยบายการจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมศึกษา

2. ด�าเนินการใหม้กีารเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา	 โดยส�ารวจและ 

รบัสมคัรผูเ้รยีนธรรมศึกษา	จดัตารางเรยีนและอ�านวยความสะดวก

3. ส่งสถติจิ �านวนผูส้มคัรเรยีนธรรมศึกษาใหส้ �านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

4. ส่งรายชื่อผูส้มคัรสอบธรรมศึกษาผ่านระบบออนไลน์

5. ร่วมมอืกบัคณะสงฆใ์นการบรหิารการจดัสอบธรรมสนามหลวง

6. อ�านวยความสะดวกในการจดัสอบธรรมศึกษา	 ไดแ้ก่	 การจดัหอ้งสอบ	 

แต่งต ัง้/มอบหมายใหม้ผูีร้บัผดิชอบโดยตรง	 จดัหาอปุกรณ์การสอบ	 และ 

ด�าเนินการอืน่	ๆ	เพือ่ใหก้ารสอบเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

7. จดัพธิมีอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ผูส้อบได ้



ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร

ส�ำหรบัสถำนศึกษำ-องคก์ร
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ขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำร

การจดัการเรยีนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวง	ม	ี๗	ข ัน้ตอนส�าคญั	คอื

1. การรบัสมคัรเรยีนและแจง้จ�านวนผูเ้รยีน

2. การจดัการเรยีนการสอน

3. การสมคัรสอบ

๓.๑	 ส�าหรบัสถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร

๓.๒	 ส�าหรบัสถานศึกษา-องคก์รอืน่

4. การเปิด	ปิด	ยา้ย	ยุบ	รวมสนามสอบ

5. การจดัสอบ

6. การประกาศผลสอบ

7. การรบัประกาศนียบตัร

หมำยเหต ุ ปีการศึกษา	๒๕๕๙	นี้ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธกิารใหใ้ช ้

ฐานขอ้มลูนกัเรยีน	นิสติ	นกัศึกษาทีเ่รยีน/ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร	

ดงันัน้	สถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธกิารใชว้ธิสีมคัรตาม	ขอ้	๓.๑	ส่วนสถานศึกษา-

องคก์รอืน่	ใชว้ธิสีมคัรตามขอ้	๓.๒

อน่ึง	 โปรดศึกษาควบคู่ไปกบัปฏทินิการด�าเนินการจดัการเรียนการสอน 

และการสอบธรรมศึกษาจากส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง
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๑. กำรรบัสมคัรเรยีนและแจง้จ�ำนวนผูเ้รยีน

1.1 ดาวนโ์หลดบญัชสีมคัรเรยีน/สอบ	จากส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง 

	 ทีเ่วบ็ไซต	์http://www.dhammastudy/site/download

1.2 ส�ารวจผูส้มคัรเรยีนธรรมศึกษา	และเขยีนลงในบญัชสีมคัรเรยีน/สอบ

ตวัอย่าง	บญัชรีบัสมคัรเรยีนธรรมศึกษา
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1.3 กรอกสถติผูิส้มคัรเรยีนธรรมศึกษาและส่งที	่mgth.data@gmail.com

ตวัอย่าง	บญัชแีจง้จ�านวนนกัเรยีนสมคัรเรยีนธรรมศึกษา	

หมำยเหต:ุ	สามารถออกแบบเองไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานศึกษา-องคก์ร
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1.4 ด�าเนินการแจง้สถิติและขอ	 Username/Password	 ที่เว็บไซต ์

	 http://www.dhammastudy.org/statistics/create

ตวัอย่าง	การแจง้สถติแิละขอ	Username/Password

หมำยเหต:ุ	ระบบจะส่ง	Username/Password	ทาง	SMS	ในหมายเลขโทรศพัทท์ีแ่จง้

ไวใ้นแบบฟอรม์นี้ทนัททีีก่รอกขอ้มลูและกดปุ่ ม	ส่งขอ้มลู	

ตวัอย่าง	ระบบส่ง	Username/Password	ทาง	SMS	หลงักดปุ่ มส่งขอ้มลู
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๒. กำรจดักำรเรยีนกำรสอน

๒.1 สถานศึกษาจดัหอ้งเรยีนและจดัตารางเรยีนตามระดบัช ัน้ตรี	โท	และเอก

๒.2 จดัหาสือ่การเรยีนการสอน	

๒.3 นิมนตพ์ระอาจารยเ์ขา้สอนและถวายความสะดวกพระอาจารยส์อน 

	 ตามความเหมาะสม

๒.4 ควบคุม	ดูแล	ก�ากบัใหน้กัเรยีนเขา้เรยีนตามตารางเรยีนทีก่ �าหนด

๒.5 ถา้มคีรูสอนธรรมศึกษาแลว้ใหส้อนตามคู่มอืสอนธรรมศึกษาทีด่าวนโ์หลด 

	 ที	่http://www.dhammastudy/site/download

ตวัอย่าง	หนงัสอืคู่มอืสอนธรรมศึกษาช ัน้ตรี

๒.๖ ถา้ไมม่คีรูพระ/ครูทีส่ามารถสอนธรรมศึกษาได	้	ใหป้ระสานกบัส�านกังาน

พระพทุธศาสนาจงัหวดัหรือคณะสงฆ	์ เพือ่ขอใหด้�าเนินการจดัส่งพระสอน 

ธรรมศึกษา		ดูหมายเลขโทรศพัทใ์นภาคผนวก	
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๓. กำรสมคัรสอบ

๓.๑ ส�ำหรบัสถำนศึกษำสงักดักระทรวงศึกษำธกิำร

๓.๑.1 เขา้เวบ็ไซตท์ี	่http://www.dhammastudy.org	

๓.๑.2 คลกิที	่ลงชื่อใชง้าน

๓.๑.3 กรอก	Username	(รหสัสถานศึกษา	๑๐	หลกั)

๓.๑.4 กรอก	Password	(ทีไ่ดร้บัทาง	SMS)

๓.๑.5 คลกิทีปุ่่ ม	ลงชื่อใชง้าน

ตวัอย่าง	การลงชื่อใชง้าน
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๓.๑.๖ คลกิที	่สมคัรสอบ		และเลอืกช ัน้เรยีน	(เช่น	มธัยมศึกษาปีที	่๑)

ตวัอย่าง	การเลอืกนกัเรยีนสมคัรเรยีน	(ก่อนเลอืกช ัน้เรยีน)

ตวัอย่าง	การเลอืกนกัเรยีนสมคัรเรยีน	(หลงัเลอืกช ัน้เรยีน	ม.๑)

ระบบจะดงึรายชื่อผูเ้รยีนของสถานศึกษานี้จากฐานขอ้มลูของกระทรวงศึกษาธกิาร

และน�ามาแสดงในหนา้จอดงัภาพขา้งตน้	(จงึไมม่กีารคยีข์อ้มลูผูส้มคัรสอบ)
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๓.๑.๗ คลกิที	่ ควรสมคัรช ัน้	 ตร	ี โท	 หรอื	 เอก	 ตามทีร่ะบบตรวจสอบ 

	 ประวตักิารสอบไดแ้ละแบง่เป็น	๔	กลุม่	คอื

	 ยงัไมเ่คยสอบได	้	 อยู่ในกลุม่		 ควรสมคัรช ัน้ตรี

	 สอบไดช้ ัน้ตรแีลว้		 อยู่ในกลุม่		 ควรสมคัรช ัน้โท

	 สอบไดช้ ัน้โทแลว้		 อยู่ในกลุม่		 ควรสมคัรช ัน้เอก

	 สอบไดช้ ัน้เอกแลว้		 อยู่ในกลุม่		 สอบไดท้กุช ัน้แลว้

ตวัอย่าง	ระบบตรวจสอบประวตักิารสอบไดแ้ละจดักลุม่อตัโนมตัิ

หมำยเหต:ุ	 ถา้ผูเ้รียนไดเ้ปลีย่นชื่อ/สกุลหลงัสอบได	้ การตรวจประวตั ิ

การสอบไดอ้ตัโนมตัจิะใชไ้มไ่ด	้ เพราะในฐานขอ้มลูชื่อ/สกลุจะไมต่รง	 	 วธิแีกไ้ขคอื

ใหส่้งหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ/สกลุมาที	่ mgth.data@gmail.com	 เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่

ส �านกังานแมก่องธรรมสนามหลวงไดท้ �าการแกไ้ขประวตัสิอบไดช้ ัน้เดมิใหต้รงกบัขอ้มลู

ปจัจบุนัของผูเ้รยีน
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๓.๑.๘ ท�าเครื่องหมายถกู	R	 หนา้ชื่อผูเ้รยีนใหต้รงกบับญัชสีมคัรเรยีน 

	 ทีไ่ดจ้ากขอ้	๑.๒	(หนา้	๒๐)	แลว้คลกิปุ่ มสมคัรสอบธรรมศึกษา 

	 ช ัน้ทีต่อ้งการ

ตวัอย่าง	การท�าเครื่องหมายถกู	R	หนา้ผูเ้รยีนทีต่อ้งการสมคัรสอบ

-	คลกิปุ่ ม	OK	เพือ่ยนืยนัการสมคัรสอบ

ตวัอย่าง	การยนืยนัการสมคัรสอบ
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ตวัอย่าง	ระบบแจง้ผลการสมคัรสอบ

๓.๒ ส�ำหรบัสถำนศึกษำ-องคก์รอืน่ ที่ไม่ไดส้งักดักระทรวงศึกษำธกิำร

ใหศึ้กษาจากเวบ็ไซต	์https://help.gongtham.org

๔. กำรเปิด ปิด ยำ้ย ยบุ รวมสนำมสอบ

สนามสอบหมายถงึสถานทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

ใหเ้ป็นสถานทีจ่ดัสอบธรรมศึกษา	ถา้สถานศึกษายงัไมไ่ดเ้ป็นสนามสอบ	สามารถขอเปิด

เป็นสนามสอบได	้โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี

๔.๑	มคีุณสมบตัขิองการเป็นสนามสอบ	คอื

๔.๑.1 มีนกัเรียนในสถานศึกษาที่จะสอบธรรมศึกษา	 ตรี-โท-เอก 

	 รวมแลว้	๑๐๐	คน	ขึ้นไป	เวน้แต่ต�าบลนัน้ยงัไมม่สีนามสอบ

๔.๑.๒ มคีวามพรอ้มทางดา้นอนิเตอรเ์น็ต	 เพือ่รบัขอ้สอบผ่านอนิเตอรเ์น็ต 

	 ในวนัสอบ	(ก่อนสอบ	๓๐	นาท)ี

๔.๑.๓ มคีวามพรอ้มทางดา้นเครื่องถา่ยส�าเนาเพือ่ส �าเนาขอ้สอบ

๔.๑.๔ มสีถานทีแ่ละอปุกรณส์�าหรบัการจดัสอบ	เช่น	หอ้ง	โตะ๊	เกา้อี้	ฯลฯ
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๔.๒	 ท�าหนงัสือนมสัการไปยงัส�านกังานเจา้คณะต�าบล	 เจา้คณะอ�าเภอ	 หรือ 

	 เจา้คณะจงัหวดั	เพือ่ขอเปิดสนามสอบ

หมำยเหต:ุ	ถา้ไมม่คีวามพรอ้มในการเป็นสนามสอบ	ใหร้วมสอบในสนามสอบใกลเ้คยีง

๕. กำรจดัสอบ

๕.๑ เจา้ส �านกัเรยีน/เจา้คณะจงัหวดัแต่งต ัง้ประธานสนามสอบ

๕.๒ ประธานสนามสอบแต่งต ัง้กรรมการก�ากบัหอ้งสอบ

๕.๓ เตรยีมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง	คอื		  

 บญัชีเรยีกช่ือ	รายชื่อผูส้มคัรสอบส�าหรบัตดิบอรด์หรอืหนา้หอ้งสอบ

 บญัชีรบัใบตอบ บญัชทีีใ่หผู้ส้อบลงชื่อเมือ่ส่งใบตอบ

๕.๔ จดัเตรียมสถานที่สอบ	 อุปกรณ์การสอบ	 และตรวจสอบความพรอ้มของ 

	 สญัญาณอนิเตอรเ์น็ต

๕.๕	 รบัขอ้สอบทางอนิเตอรเ์น็ต	ก่อนสอบ	๓๐	นาที

๕.๖	 ด�าเนินการจดัสอบ

๕.๗	 บรรจใุบตอบเพือ่ส่งไปยงัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง	

หมำยเหต:ุ	 -	 ข ัน้ตอนการท�าบญัชีเรียกชื่อ	 บญัชีรบัรบัตอบ	 และการรบัขอ้สอบ	 

	 	 ใหศึ้กษาจากเวบ็ไซต	์https://help.gongtham.org	  

	 -	 การบรรจใุบตอบใหป้รกึษาฝ่ายคณะสงฆท์ีเ่ขา้ไปดูแลในวนัสอบ
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๖. กำรประกำศผลสอบ 

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะประกาศรายชื่อผูส้อบไดท้ี่เว็บไซต	์ 

http://www.gongtham.net	ตามก�าหนดการทีไ่ดร้ะบไุวใ้นปฏทินิการศึกษาประจ�าปี

๗. กำรรบัประกำศนียบตัร

ส�านกังานแม่กองธรรมสนามหลวงจะส่งประกาศนียบตัรใหก้บัส�านกังาน 

พระพทุธศาสนาจงัหวดัตามก�าหนดการทีร่ะบไุวใ้นปฏทินิการศึกษาประจ�าปี







ภำคผนวก





ประวตันิกัธรรม
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ประวตันิกัธรรม

การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม	 หรอืทีเ่รยีกกนัวา่	 นกัธรรม	 เกดิขึ้น	

ตามพระด�าริของ	 สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 เป็น 

การศึกษาพระธรรมวนิยัในภาษาไทย	 เพื่อใหภ้ิกษุสามเณรผูเ้ป็นก�าลงัส �าคญัของ 

พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินยัไดส้ะดวกและท ัว่ถึง	 อนัจะเป็น 

พื้นฐานน�าไปสู่สมัมาปฏบิตั	ิตลอดจนเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหก้วา้งไกลออกไป

การศึกษาพระพทุธศาสนาของพระสงฆไ์ทยแต่โบราณมา	 นิยมศึกษาเป็น 

ภาษาบาล	ี ที่เรียกว่า	 กำรศึกษำพระปริยตัิธรรม	 ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรูไ้ดย้ากส�าหรบั 

ภกิษุสามเณรท ัว่ไป	 จงึปรากฏวา่	 ภกิษุสามเณรทีม่คีวามรูใ้นพระธรรมวนิยัอย่างท ัว่ถงึมี

จ �านวนนอ้ย	เป็นเหตใุหส้งัฆมณฑลขาดแคลนภกิษุผูม้คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะช่วยกจิการ

พระศาสนาท ัง้ในดา้นการศึกษา	 การปกครอง	 และการแนะน�าส ัง่สอนประชาชน	 ดงันัน้	

สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส	 จงึไดท้รงพระด�ารวิธิกีารเลา่เรยีน

พระธรรมวนิยัในภาษาไทยขึ้น	 ส�าหรบัสอนภกิษุสามเณรวดับวรนิเวศวหิารเป็นคร ัง้แรก	

นบัแต่ทรงรบัหนา้ทีป่กครองวดับวรนิเวศวหิาร	 เมือ่	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 เป็นตน้มา	 โดยทรง

ก�าหนดหลกัสูตรการสอนใหภ้กิษุสามเณรไดเ้รยีนรูพ้ระพทุธศาสนา	 ท ัง้ดา้นหลกัธรรม	

พทุธประวตั	ิและพระวนิยั	ตลอดถงึหดัแต่งแกก้ระทูธ้รรม	

เมือ่ทรงเห็นว่า	 การเรียนการสอนพระธรรมวนิยัเป็นภาษาไทยดงัน้ีไดผ้ล	 
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ท�าใหภ้กิษุสามเณรมคีวามรูก้วา้งขวางขึ้น	 เพราะเรยีนรูไ้ดไ้มย่าก	 จงึทรงด�ารทิีจ่ะขยาย

แนวทางน้ีไปยงัภกิษุสามเณรท ัว่ไปดว้ย	ประกอบกบัใน	พ.ศ.	๒๔๔๘	ประเทศไทยเริ่มมี

พระราชบญัญตัเิกณฑท์หาร	 ซึง่ภกิษุท ัง้หมดจะไดร้บัการยกเวน้	 ส่วนสามเณรจะยกเวน้

ใหเ้ฉพาะสามเณรผูรู้ธ้รรม	 ทางราชการไดข้อใหค้ณะสงฆช่์วยก�าหนดเกณฑข์องสามเณร

ผูรู้ธ้รรม	 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้	 กรมพระยาวชริญาณวโรรส	 จงึทรงก�าหนดหลกัสูตร	

องคส์ำมเณรรูธ้รรม	ขึ้น	 ต่อมาไดท้รงปรบัปรุงหลกัสูตรองคส์ามเณรรูธ้รรมนัน้เป็น	องค์

นกัธรรม	ส�าหรบัภกิษุสามเณรช ัน้นวกะ	 (คอืผูบ้วชใหม)่	ท ัว่ไป	 ไดร้บัพระบรมราชานุมตั	ิ

เมือ่วนัที	่๒๗	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๕๔	และโปรดใหจ้ดัการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นคร ัง้แรก

ในเดอืนตลุาคมปีเดยีวกนั	 โดยใชว้ดับวรนิเวศวหิาร	 วดัมหาธาต	ุ และวดัเบญจมบพติร	

เป็นสถานทีส่อบ	 การสอบครัง้แรกนี้	 ม	ี ๓	 วชิา	 คอื	 ธรรมวภิาคในนวโกวาท	 แต่งความ

แกก้ระทูธ้รรม	และแปลภาษามคธเฉพาะทอ้งนิทานในอรรถกถาธรรมบท	

พ.ศ.	 ๒๔๕๕	 ทรงปรบัปรุงหลกัสูตรองคน์กัธรรมใหเ้หมาะสมส�าหรบัภกิษุ

สามเณรท ัว่ไปจะเรยีนรูไ้ดก้วา้งขวางยิง่ขึ้น	โดยแบง่หลกัสูตรเป็น	๒	อย่างคอื	อย่ำงสำมญั 

เรยีนวชิาธรรมวภิาค	 พทุธประวตั	ิ และเรยีงความแกก้ระทูธ้รรม	 และ	 อย่ำงวิสำมญั  

เพิม่แปลอรรถกถาธรรมบทมแีกอ้รรถ	บาลไีวยากรณแ์ละสมัพนัธ	์และวนิยับญัญตัทิีต่อ้ง

สอบท ัง้ผูท้ีเ่รยีนอย่างสามญัและวสิามญั	

พ.ศ.	 ๒๔๕๖	 ทรงปรบัปรุงหลกัสูตรองคน์กัธรรมอกีคร ัง้หน่ึง	 โดยเพิม่หลกั 

ธรรมหมวดคหิปิฏบิตัเิขา้ในส่วนของธรรมวภิาคดว้ย	เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนใ์นการครองชวีติ

ฆราวาส	หากภกิษุสามเณรรูปนัน้ ๆ มคีวามจ�าเป็นตอ้งลาสกิขาออกไปดว้ยเหตใุดเหตหุนึ่ง	

เรยีกวา่	นกัธรรมชัน้ตร	ีการศึกษาพระธรรมวนิยัแบบใหมน้ี่	ไดร้บัความนิยมจากหมูภ่กิษุ

สามเณรอย่างกวา้งขวาง	และแพร่หลายไปอย่างรวดเรว็	เพยีง	๒	ปีแรกกม็ภีกิษุสามเณร
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สมคัรเขา้สอบสนามหลวงเกอืบพนัรูป	เมือ่ทรงเหน็วา่การศึกษานกัธรรมอ�านวยคุณประโยชน์

แก่พระศาสนาและภกิษุสามเณรท ัว่ไป	 ในเวลาต่อมา	 จงึทรงพระด�าริขยายการศึกษา 

นกัธรรมใหท้ ัว่ถงึแก่ภกิษุทกุระดบั	 คือ	 ทรงตัง้หลกัสูตรนกัธรรมช ัน้โท	 ส�าหรบัภกิษุ 

ช ัน้มชัฌมิะ	คอื	มพีรรษาเกนิ	๕	แต่ไมถ่งึ	๑๐	และนกัธรรมช ัน้เอก	ส�าหรบัภกิษุช ัน้เถระ	

คือมพีรรษา	 ๑๐	 ขึ้นไป	 ดงัที่เป็นหลกัสูตรการศึกษาข ัน้พื้นฐานของคณะสงฆส์บืมา 

ตราบถงึทกุวนันี้

ต่อมา	 พระเจำ้วรวงศเ์ธอ กรมหลวงชินวรสริวิฒัน ์ สมเด็จพระสงัฆรำชเจำ้  

วดัรำชบพธิสถติมหำสมีำรำม	 ทรงพจิารณาเหน็วา่	 การศึกษานกัธรรมมไิดเ้ป็นประโยชน์

ต่อภกิษุสามเณรเท่านัน้	 แมผู้ท้ีย่งัครองฆราวาสวสิยัก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากการศึกษา

นกัธรรมดว้ย	 โดยเฉพาะส�าหรบัเหลา่ขา้ราชการครู	 จงึทรงตัง้หลกัสูตรนกัธรรมส�าหรบั

ฆราวาสขึ้น	เรยีกวา่	ธรรมศึกษำ	มคีรบท ัง้	๓	ช ัน้	คอื	ช ัน้ตร	ีช ัน้โท	ช ัน้เอก	ซึง่มเีนื้อหา

เช่นเดยีวกนักบัหลกัสูตร	นกัธรรมของภกิษุสามเณร	เวน้แต่วนิยับญัญตัทิีท่รงก�าหนดใช ้

เบญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน	 ไดเ้ปิดสอบธรรมศึกษาตรีคร ัง้แรก	 เมื่อ	 

พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 และเปิดสอบครบทกุช ัน้ในเวลาต่อมา	 มฆีราวาสท ัง้หญงิและชายเขา้สอบ

เป็นจ�านวนมาก	นบัเป็นการส่งเสรมิการศึกษาพระพทุธศาสนาใหก้วา้งขวางยิง่ขึ้น

ปจัจบุนั	การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมนี้	ม	ีพระพรหมมนีุ (อคคฺชิโน) 

วดัรำชบพธิสถติมหำสมีำรำม	 เป็นแมก่องธรรมสนามหลวง	 เนน้การพฒันาศาสนทายาท

ใหม้คุีณภาพ	สามารถด�ารงพระศาสนาไวไ้ดด้ว้ยด	ีท ัง้ถอืวา่เป็นกจิการของคณะสงฆส่์วนหน่ึง

ทีส่ �าคญัยิง่ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศไทยมาตัง้แต่คร ัง้อดตีถงึปจัจบุนั

*********

ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง





ท�ำเนียบแม่กองธรรมสนำมหลวง
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ท�ำเนียบแม่กองธรรมสนำมหลวง

พุทธศกัรำช ๒๔๗๑	 คณะสงฆ์จดัใหม้ีการสอบธรรมสนามหลวง 

ท ัว่ราชอาณาจกัรเป็นคร ัง้แรก	โดยมแีมก่องธรรมสนามหลวงเป็นผูด้ �าเนินการจดัการสอบ	

ตัง้แต่คร ัง้น ัน้เป็นตน้มา	และมพีระเถระทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้ใหเ้ป็นแมก่องธรรมสนามหลวงสบื

มาตามล �าดบั	จ�านวน	๘	รูป	ดงัรายนามต่อไปนี้

พ.ศ.	๒๔๗๑	 	 พระศำสนโศภน	 (แจ่ม	 จตฺตสลฺโล)	 วดัมกุฏกษตัริยาราม	 

		 	 ไดร้บัแต่งต ัง้เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงท ัว่ราชอาณาจกัร 

		 	 รูปแรก	ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๔๘๔

พ.ศ.	๒๔๘๖	 	 พระศรสีมโพธ	ิ (เกษม	ภททฺธมโฺม	บญุศร)ี		 	 	

		 	 วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ์	 ด�ารงต�าแหน่งถงึ	 พ.ศ.	 ๒๔๘๘	 

		 	 แลว้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสกิขา

พ.ศ.	๒๔๘๘	 	 สมเด็จพระพฒุำจำรย	์ (อาจ	อาสโภ)		 	 	 	

		 	 วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ์	ขณะเป็นที	่พระศรสุีธรรมมนุี			

		 	 ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๔๙๑
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พ.ศ.	๒๔๙๑	 	 พระพิมลธรรม	 (ชอบ	 อนุจารี)	 วดัราษฎรบ์ �ารุง	 จงัหวดั 

		 	 ชลบุรี	 ขณะเป็นที่ 	 พระชลธารมุนี  -  พระราชสุธี  - 

		 	 พระเทพเมธ ี- พระธรรมโกศาจารย	์ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๕๐๓

พ.ศ.	๒๕๐๓	 	 สมเด็จพระมหำวรีวงศ	์ (วนิ	ธมมฺสาโร)		 	 	 	

		 	 วดัราชผาตกิาราม	ขณะเป็นที	่พระธรรมปาโมกข ์- พระพรหมมนีุ	 

		 	 ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๕๓๒

พ.ศ.	๒๕๓๒	 	 พระสธุรรมำธบิดี	(เพิม่	อาภาโค)	วดัราชาธวิาสวหิาร	 	

		 	 ขณะเป็นที	่พระธรรมวราภรณ	์ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๕๔๒

พ.ศ.	๒๕๔๒	 	 สมเด็จพระวนัรตั (จนุท ์พรฺหฺมคุตโฺต)     

   วดับวรนิเวศวหิาร	 ขณะเป็นที	่ พระธรรมกว	ี -	 พระพรหมมนุี	 

		 	 ด�ารงต�าแหน่งถงึ	พ.ศ.	๒๕๕๙

พ.ศ.	๒๕๕๙	 	 พระพรหมมนีุ (สชิุน อคคฺชิโน)      

		 	 วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม	ด�ารงต�าแหน่งถงึปจัจบุนั

*********

ส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง



สถติกิำรสอบธรรมศึกษำ

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๘
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สถติกิำรสอบธรรมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๘ 

พ.ศ. สง่สอบ ขำดสอบ คงสอบ สอบได้ สอบตก สอบได%้

๒๕๔๓ ๔๘๓,๓๗๗ ๑๔๕,๐๒๓ ๓๓๘,๓๕๔ ๒๓๒,๙๘๘ ๑๐๕,๓๖๖ ๖๘.๘๖

๒๕๔๔ ๕๖๑,๐๑๔ ๑๙๑,๐๙๗ ๓๖๙,๙๑๗ ๒๖๔,๙๐๐ ๑๐๕,๐๑๗ ๗๑.๖๑

๒๕๔๕ ๖๔๖,๘๒๔ ๒๒๒,๖๙๖ ๔๒๔,๑๒๘ ๓๐๖,๕๖๙ ๑๑๗,๕๕๙ ๗๒.๒๘

๒๕๔๖ ๗๓๖,๘๐๐ ๒๒๙,๕๘๐ ๕๐๗,๒๒๐ ๓๓๔,๔๘๙ ๑๗๒,๗๓๑ ๖๕.๙๕

๒๕๔๗ ๘๘๙,๑๙๒ ๑๙๘,๔๘๒ ๖๙๐,๗๑๐ ๔๕๓,๙๑๓ ๒๓๖,๗๙๗ ๖๕.๗๑

๒๕๔๘ ๑,๑๒๓,๗๘๕ ๓๓๐,๙๘๑ ๗๙๒,๘๐๔ ๕๓๒,๔๙๗ ๒๖๐,๓๐๗ ๖๗.๑๖

๒๕๔๙ ๑,๒๖๑,๑๓๕ ๒๗๐,๕๓๘ ๙๙๐,๕๙๗ ๗๐๗,๘๐๑ 	๒๘๒,๗๙๖	 ๗๑.๔๕

๒๕๕๐ ๑,๖๑๘,๒๕๒ ๓๒๘,๑๙๐ ๑,๒๙๐,๐๖๒ ๗๒๔,๓๐๘ ๕๖๕,๗๕๔ ๕๖.๑๔

๒๕๕๑ ๑,๘๓๘,๔๔๓ ๓๙๗,๗๔๔ ๑,๔๔๐,๖๙๙ ๘๖๙,๒๓๕ ๕๗๑,๔๖๔ ๖๐.๓๓

๒๕๕๒ ๑,๙๒๒,๓๙๖ ๔๑๘,๔๗๖ ๑,๕๐๓,๙๒๐ ๙๑๔,๗๓๔ ๕๘๙,๑๘๖ ๖๐.๘๒

๒๕๕๓ ๑,๙๓๙,๑๙๑ ๔๖๗,๖๑๒ ๑,๔๗๑,๕๗๙ ๘๙๑,๗๓๔ ๕๗๙,๘๔๕ ๖๐.๕๙

๒๕๕๔ ๑,๘๙๖,๗๐๘ ๔๘๗,๕๒๓ ๑,๔๐๙,๑๘๕ ๙๑๘,๔๐๓ ๔๙๐,๗๘๒ ๖๕.๑๗

๒๕๕๕ ๑,๘๕๒,๐๗๔ ๔๕๑,๒๒๔ ๑,๔๐๐,๘๕๐ ๘๔๔,๑๘๙ ๕๕๖,๖๖๑ ๖๐.๒๖

๒๕๕๖ ๑,๖๐๙,๑๐๕ ๓๒๘,๕๕๓ ๑,๒๘๐,๕๕๒ ๘๑๒,๗๑๘ ๔๖๗,๘๓๔ ๖๓.๔๖

๒๕๕๗ ๑,๖๖๐,๕๗๔ ๓๔๑,๙๑๗ ๑,๓๑๘,๖๕๗ ๘๗๙,๓๒๙ ๔๓๙,๓๒๘ ๖๖.๖๘

๒๕๕๘ ๑,๘๐๕,๔๗๓ ๓๔๖,๘๙๘ ๑,๔๕๘,๕๗๕ ๙๔๙,๑๒๔ ๕๐๙,๔๕๑ ๖๕.๐๗
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หมำยเลขโทรศพัทข์องหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 

ส�ำนกังำนแม่กองธรรมสนำมหลวง

ที่อยู่:	 	 	 ๒๘๗	หนา้วดับวรนิเวศวหิาร	อาคารหอสมดุมหามกฏุราชวทิยาลยั

	 	 	 ถนนพระสุเมรุ	แขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	๑๐๒๐๐

โทร.	 	 	 ๐	๒๖๒๙	๐๙๖๑-๒	ต่อ	๑๑๘,	๑๑๙

	 	 	 ๐	๒๖๒๙	๔๓๐๐-๔

โทรสาร.	 	 	 ๐-๒๖๒๙-๒๑๔๒

เวบ็ไซตห์ลกั		 http://www.gongtham.net

เวบ็ไซตแ์จง้สถติจิ �านวนและสมคัรสอบส�าหรบัสถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร

	 	 	 http://www.dhammastudy.org

เวบ็ไซตส่์งรายชื่อส�าหรบัองคก์ร-สถาบนัต่างๆ	ทีไ่มไ่ดส้งักดักระทรวงศึกษาธกิาร

	 	 	 https://info.gongtham.org

เวบ็ไซตร์บัขอ้สอบ	 https://www.gongtham.org

Email.		 	 	 mgth.data@gmail.com	

	 	 	 kristm76@gmail.com	

	 	 	 pong_pz@hotmail.com	
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ส�ำนกัเรยีนสว่นกลำง

๑.		 วดัมหาธาต	ุ โทร.	๐	๒๒๒๑	๑๙๖๒

	 วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฎิ์	แขวงพระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร

๒.		 วดัพระเชตพุน	 โทร.	๐	๒๒๒๒	๘๖๘๐,	๐	๒๒๒๕	๙๕๙๕

	 วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	แขวงพระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร

๓.		 วดัชนะสงคราม	 โทร.	๐	๒๒๘๑	๔๘๔๔,	๐	๒๒๘๒	๑๐๘๗

	 วดัชนะสงคราม	แขวงชนะสงคราม	เขตพระนคร

๔.		 วดับวรนิเวศวหิาร	 โทร.	๐	๒๒๘๒	๒๖๖๕,	๐	๒๒๘๑	๗๗๘๑

	 วดับวรนิเวศวหิาร	แขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร

๕.		 วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม	 โทร.	๐	๒๒๒๒	๓๙๓๐,	๐	๒๒๒๑	๐๙๐๔

	 วดัราชบพธิสถติมหาสมีาราม	แขวงวดัราชบพธิ	เขตพระนคร

๖.		 วดัสุทศันเทพวราราม	 โทร.	๐	๒๒๒๑	๙๘๘๙,	๐๘	๑๘๒๔	๙๙๒๘

	 วดัสุทศันเทพวราราม	แขวงวดัราชบพธิ	เขตพระนคร

๗.		 วดัมกฏุกษตัรยิาราม	 โทร.	๐	๒๒๘๒	๗๐๑๒,	๐	๒๒๘๑	๐๗๐๙

	 วดัมกฏุกษตัรยิาราม	แขวงบางขนุพรหม	เขตพระนคร

๘.		 วดัราชบรุณะ	 โทร.	๐	๒๖๒๓	๗๙๕๘,	๐	๘๑๖๑	๗๔๔๘

	 วดัราชบรุณะ	แขวงวงับูรพาภริมย	์เขตพระนคร

๙.		 วดัสามพระยา	 โทร.	๐	๒๒๘๒	๖๙๒๓,	๐๘	๑๕๕๔	๗๑๓๒

	 วดัสามพระยา	แขวงวดัสามพระยา	เขตพระนคร

๑๐.		 วดันรนาถสุนทรกิาราม	 โทร.	๐	๒๒๘๐	๐๓๖๑,	๐๘	๑๘๐๕	๒๘๙๙

	 วดันรนาถสุนทรกิาราม	แขวงวดัสามพระยา	เขตพระนคร
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๑๑.		 วดัเทพธดิาราม	 โทร.	๐	๒๖๒๑	๐๓๐๖,	๐	๒๒๒๕	๙๒๐๕

	 วดัเทพธดิาราม	แขวงส�าราญราษฎร	์เขตพระนคร

๑๒.		 วดัมหรรณพาราม	 โทร.	๐	๒๒๒๔	๑๘๑๑,	๐	๒๒๒๔	๖๕๙๒

	 วดัมหรรณพาราม	แขวงเสาชงิชา้	เขตพระนคร

๑๓.		 คณะเขตคลองเตย-วฒันา	 โทร.	๐	๒๒๔๙	๓๓๖๔,	๐๘	๗๐๙๑	๑๙๓๙

	 วดัคลองเตยใน	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย

๑๔.		 วดัคลองเตยใน	 โทร.	๐	๒๒๔๙	๓๓๖๔,	๐๘	๗๐๙๑	๑๙๓๙

	 วดัคลองเตยใน	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย

๑๕.		 วดัทองธรรมชาต	ิ โทร.	๐	๒๔๓๙	๐๒๐๖,	๐	๒๔๓๗	๙๐๖๗

	 วดัทองธรรมชาต	ิแขวงคลองสาน	เขตคลองสาน

๑๖.		 วดัทองนพคุณ	 โทร.	๐	๒๔๓๗	๒๒๕๖

	 วดัทองนพคุณ	แขวงคลองสาน	เขตคลองสาน

๑๗.		 วดัพชิยญาตกิาราม	 โทร.	๐	๒๖๘๑	๔๕๓๐,	๐	๒๘๖๑	๔๕๓๐

	 วดัพชิยญาตกิาราม	แขวงสมเดจ็เจา้พระยา	เขตคลองสาน

๑๘.		 วดัอนงคาราม	 โทร.	๐	๒๔๓๘	๖๔๗๓,	๐	๒๔๓๗	๖๑๒๓

	 วดัอนงคาราม	แขวงสมเดจ็เจา้พระยา	เขตคลองสาน

๑๙.		 วดัเสมยีนนาร	ี โทร.	๐	๒๙๕๔	๔๘๓๐,	๐	๒๙๕๓	๘๘๗๘

	 วดัเสมยีนนาร	ีแขวงลาดยาว	เขตจตจุกัร

๒๐.		 คณะเขตบางเขน-จตจุกัร	 โทร.	๐๘	๐๙๔๕	๕๙๙๙,	๐๘	๑๒๔๑	๓๙๔๙

	 วดัเสมยีนนาร	ีแขวงลาดยาว	เขตจตจุกัร

๒๑.		 วดัราชโอรสาราม	 โทร.	๐	๒๔๑๕	๓๓๒๗,	๐	๒๘๙๓	๗๓๓๔

	 วดัราชโอรสาราม	แขวงบางคอ้	เขตจอมทอง
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๒๒.		 คณะเขตดอนเมอืง-หลกัสี	่ โทร.	๐	๒๕๗๔	๓๖๕๒,	๐	๒๙๘๓	๐๒๔๑

	 วดัเวฬวุนาราม	แขวงสกีนั	เขตดอนเมอืง

๒๓.		 วดัพรหมวงศาราม	 โทร.	๐	๒๒๗๗	๐๗๗๖,	๐	๒๒๗๖	๘๔๔๖

	 วดัพรหมวงศาราม	แขวงดนิแดง	เขตดนิแดง

๒๔.		 วดัเบญจมบพติร	 โทร.	๐๘	๑๔๖๙	๖๘๕๑,	๐	๒๒๘๒	๒๐๔๑

	 วดัเบญจมบพติรดุสติวนาราม	แขวงดุสติ	เขตดุสติ

๒๕.		 วดัราชาธวิาสวหิาร	 โทร.	๐	๒๒๔๑	๔๖๗๙,	๐	๒๒๔๓	๒๑๒๕

	 วดัราชาธวิาสวหิาร	แขวงวชริพยาบาล	เขตดุสติ

๒๖.		 วดักาญจนสงิหาสน	์ โทร.	๐	๒๔๑๘	๕๐๖๗,	๐	๒๘๖๕	๖๐๗๐

	 วดักาญจนสงิหาสน	์แขวงคลองชกัพระ	เขตตลิง่ชนั

๒๗.		 วดัรชัฎาธษิฐาน	 โทร.	๐	๒๔๑๘	๓๔๔๕,	๐๘	๑๗๕๖	๖๕๐๐

	 วดัรชัฎาธษิฐาน	แขวงคลองชกัพระ	เขตตลิง่ชนั

๒๘.		 วดัชยัพฤกษมาลา	 โทร.	๐	๒๔๓๔	๙๙๙๒,	๐	๒๔๓๔	๓๗๑๓

	 วดัชยัพฤกษมาลา	แขวงตลิง่ชนั	เขตตลิง่ชนั

๒๙.		 คณะเขตทววีฒันา	 โทร.	๐	๒๔๓๓	๕๖๖๕,	๐	๒๘๘๘	๒๒๑๑

	 วดัอมรครี	ีแขวงบางยีข่นั	เขตบางพลดั

๓๐.		 วดัโพธนิิมติร	 โทร.	๐	๒๔๖๖	๙๘๕๗,	๐	๒๔๗๒	๔๓๔๓

	 วดัโพธนิิมติรสถติมหาสมีาราม	แขวงบางยีเ่รอื	เขตธนบรุี

๓๑.		 วดัอนิทาราม	 โทร.	๐	๒๔๖๖	๔๘๗๖,	๐	๒๔๕๖	๖๕๘๔

	 วดัอนิทาราม	แขวงบางยีเ่รอื	เขตธนบรุี

๓๒.		 วดักลัยาณมติร	 โทร.	๐	๒๔๖๖	๔๖๔๓,	๐	๒๔๖๖	๒๖๒๙

	 วดักลัยาณมติร	แขวงวดักลัยาณ	์เขตธนบรุี
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๓๓.		 วดับปุผาราม	 โทร.	๐	๒๔๖๕	๒๑๔๘,	๐	๒๔๖๕	๓๘๗๒

	 วดับปุผาราม	แขวงวดักลัยาณ	์เขตธนบรุี

๓๔.		 วดัประยุรวงศาวาส	 โทร.	๐	๒๔๖๕	๔๐๐๙,	๐	๒๔๖๕	๕๕๙๒

	 วดัประยุรวงศาวาส	แขวงวดักลัยาณ	์เขตธนบรุี

๓๕.		 วดัหริญัรูจ	ี โทร.	๐	๒๔๖๖	๗๖๕๖,	๐	๒๔๖๖	๑๔๘๘

	 วดัหริญัรูจ	ีแขวงหริญัรูจ	ี เขตธนบรุี

๓๖.		 วดัใหญ่ศรสุีพรรณ	 โทร.	๐	๒๔๗๒	๗๗๕๗,	๐	๒๘๙๐	๐๗๑๗

	 วดัใหญ่ศรสุีพรรณ	แขวงหริญัรูจ	ี เขตธนบรุี

๓๗.		 วดัระฆงัโฆสติาราม	 โทร.	๐	๒๔๑๑	๑๙๘๑,	๐	๒๔๑๘	๒๔๑๘

	 วดัระฆงัโฆสติาราม	แขวงศิรริาช	เขตบางกอกนอ้ย

๓๘.		 คณะเขตบางกอกนอ้ย	 โทร.	๐	๒๔๑๑	๔๕๔๕,	๐	๒๔๑๑	๓๔๐๒

	 วดัระฆงัโฆสติาราม	แขวงศิรริาช	เขตบางกอกนอ้ย

๓๙.		 วดัสุวรรณาราม	 โทร.	๐๘	๑๙๐๘	๐๘๒๐,	๐๘	๘๘๒๙	๙๙๔๖

	 วดัสุวรรณาราม	แขวงศิรริาช	เขตบางกอกนอ้ย

๔๐.		 วดัศรสุีดาราม	 โทร.	๐	๒๔๓๓	๕๙๑๙,	๐	๒๔๓๔	๗๑๕๑

	 วดัศรสุีดาราม	แขวงบางขนุนนท	์เขตบางกอกนอ้ย

๔๑.		 วดัดุสดิาราม	 โทร.	๐	๒๔๓๓	๙๘๕๔,	๐	๒๔๒๓	๐๘๙๒

	 วดัดุสดิาราม	แขวงอรุณอมรนิทร	์เขตบางกอกนอ้ย

๔๒.		 คณะเขตบางกอกใหญ่	 โทร.	๐	๘๑	๔๓๘	๑๕๔๐,	๐๘	๗๒๓๙	๖๐๗๕

	 วดัชโินรสาราม	แขวงวดัอรุณ	เขตบางกอกใหญ่

๔๓.		 วดัอรุณราชวราราม	 โทร.	๐	๒๔๖๖	๑๙๑๓,	๐๘	๙๐๙๑	๔๑๒๘

	 วดัอรุณราชวราราม	แขวงวดัอรุณ	เขตบางกอกใหญ่
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๔๔.		 วดันาคกลาง	 โทร.	๐	๒๔๖๖	๔๔๑๐,	๐	๒๔๖๕	๐๖๗๔

	 วดันาคกลาง	แขวงวดัอรุณ	เขตบางกอกใหญ่

๔๕.		 วดัโมลโีลกยาราม	 โทร.	๐	๒๔๗๒	๘๑๔๗,	๐	๒๘๙๑	๐๙๖๒

	 วดัโมลโีลกยาราม	แขวงวดัอรุณ	เขตบางกอกใหญ่

๔๖.		 วดัราชสทิธาราม	 โทร.	๐	๒๔๖๕	๔๕๒๗,	๐๘	๗๘๑๗	๓๑๒๔

	 วดัราชสทิธาราม	แขวงวดัอรุณ	เขตบางกอกใหญ่

๔๗.		 วดัหงสร์ตันาราม	 โทร.	๐๘	๑๙๘๗	๗๕๓๔,	๐๘	๙๐๖๒	๘๙๒๔

	 วดัหงสร์ตันาราม	แขวงวดัอรุณ	เขตบางกอกใหญ่

๔๘.		 วดัสงัขก์ระจาย	 โทร.	๐	๒๔๗๒	๒๓๓๓,	๐๘	๑๓๑๑	๑๓๐๓

	 วดัสงัขก์ระจาย	แขวงวดัท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่

๔๙.		 วดัเทพลลีา	 โทร.	๐	๒๓๑๘	๐๖๓๙,	๐	๒๓๑๘	๐๖๖๖

	 วดัเทพลลีา	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ

๕๐.		 คณะเขตบางกะปิ	 โทร.	๐	๒๓๑๘	๐๖๓๙,	๐	๒๗๑๙	๓๖๓๘

	 วดัเทพลลีา	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ

๕๑.		 คณะเขตบางขนุเทยีน	 โทร.	๐๘	๕๙๓๑	๘๘๙๐,	๐	๒๘๙๖	๕๒๒๒

	 วดัแสมด�า	แขวงแสมด�า	เขตบางขนุเทยีน

๕๒.		 วดัพระศรมีหาธาต	ุ โทร.	๐	๒๙๘๖	๐๘๓๒,	๐๘	๖๗๘๘	๙๓๗๔

	 วดัพระศรมีหาธาต	ุแขวงอนุสาวรยี	์ เขตบางเขน

๕๓.		 วดัราชสงิขร	 โทร.	๐	๒๒๘๙	๐๗๖๗,	๐๘	๐๐๗๗	๗๘๔๗

	 วดัราชสงิขร	แขวงวดัพระยาไกร	เขตบางคอแหลม

๕๔.		 คณะเขตบางคอแหลม	 โทร.	๐	๒๒๙๑	๕๔๑๘,	๐๘	๙๖๖๖	๒๘๑๖

	 วดัเรอืงยศสุทธาราม	แขวงบางโคล	่เขตบางคอแหลม
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๕๕.		 วดับณุยประดษิฐ	์ โทร.	๐	๒๔๑๓	๓๐๔๒,	๐๘	๙๔๔๑	๔๘๗๑

	 วดับณุยประดษิฐ	์แขวงบางไผ่	เขตบางแค

๕๖.		 คณะเขตบางแค	 โทร.	๐	๒๔๑๓	๓๐๔๒,	๐๘	๑๗๗๑	๘๘๗๔

	 วดับณุยประดษิฐ	์แขวงบางไผ่	เขตบางแค

๕๗.		 วดัสรอ้ยทอง	 โทร.	๐	๒๙๑๒	๖๖๕๐,	๐	๒๙๑๒	๖๖๒๑

	 วดัสรอ้ยทอง	แขวงบางซือ่	 เขตบางซือ่

๕๘.		 คณะเขตพระโขนง-บางนา	 โทร.	๐๘	๙๒๐๑	๓๒๔๕,	๐๘	๑๔๒๗	๖๖๓๒

	 วดับางนานอก	แขวงบางนา	เขตบางนา

๕๙.		 วดับางนาใน	 โทร.	๐	๒๓๙๓	๒๖๘๔,	๐	๒๓๖๑	๗๐๑๙

	 วดับางนาใน	แขวงบางนา	เขตบางนา

๖๐.		 วดัศรเีอีย่ม	 โทร.	๐๘	๑๘๖๙	๔๓๘๓,	๐๘	๑๗๒๑	๕๖๒๔

	 วดัศรเีอีย่ม	แขวงบางนา	เขตบางนา

๖๑.		 วดัเทพากร	 โทร.	๐	๒๔๓๕	๘๕๘๙,	๐	๒๘๗๙	๑๔๕๒

	 วดัเทพากร	แขวงบางพลดั	เขตบางพลดั

๖๒.		 คณะเขตบางพลดั	 โทร.	๐	๒๔๓๕	๘๕๘๙,	๐๙	๐๙๗๖	๑๔๒๔

	 วดัเทพากร	แขวงบางพลดั	เขตบางพลดั

๖๓.		 วดัอาวุธวกิสติาราม	 โทร.	๐	๒๔๒๔	๗๖๓๗,	๐	๒๔๒๔	๓๑๗๖

	 วดัอาวุธวกิสติาราม	แขวงบางพลดั	เขตบางพลดั

๖๔.		 วดัคฤหบด	ี โทร.	๐	๒๔๒๔	๘๔๖๒

	 วดัคฤหบด	ีแขวงบางยีข่นั	เขตบางพลดั

๖๕.		 วดัดาวดงึษาราม	 โทร.	๐๘	๑๓๓๕	๙๔๘๗,	๐๕	๕๑๕๐	๗๘๑๘

	 วดัดาวดงึษาราม	แขวงบางยีข่นั	เขตบางพลดั
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๖๖.		 วดัภคนิีนาถ	 โทร.	๐	๒๔๓๔	๗๓๘๑,	๐	๒๘๘๓	๐๑๘๔

	 วดัภคนิีนาถ	แขวงบางยีข่นั	เขตบางพลดั

๖๗.		 วดัอมรครี	ี โทร.	๐	๒๔๓๓	๕๖๖๕

	 วดัอมรครี	ีแขวงบางยีข่นั	เขตบางพลดั

๖๘.		 วดัมหาพฤฒาราม	 โทร.	๐	๒๒๓๘	๓๕๗๘,	๐	๒๒๓๖	๔๕๕๔

	 วดัมหาพฤฒาราม	แขวงมหาพฤฒาราม	เขตบางรกั

๖๙.		 วดัหวัล �าโพง	 โทร.	๐๘	๑๘๕๔	๑๘๒๔,	๐๘	๐๒๖๔	๗๙๒๖

	 วดัหวัล �าโพง	แขวงสีพ่ระยา	เขตบางรกั

๗๐.		 วดัปทมุวนาราม	 โทร.	๐	๒๒๕๒	๓๕๘๑,	๐	๒๒๕๑	๖๔๖๙

	 วดัปทมุวนาราม	แขวงปทมุวนั	เขตปทมุวนั

๗๑.		 วดับรมนิวาส	 โทร.	๐	๒๖๑๓	๖๗๖๕,	๐๘	๙๐๓๙	๙๐๗๐

	 วดับรมนิวาส	แขวงรองเมอืง	เขตปทมุวนั

๗๒.		 วดัพระพเิรนทร	์ โทร.	๐	๒๒๒๒	๙๔๔๘,	๐	๒๒๒๓	๑๑๕๙

	 วดัพระพเิรนทร	์แขวงบา้นบาตร	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

๗๓.		 วดัสระเกศ	 โทร.	๐๘	๑๙๑๒	๔๔๘๗,	๐	๒๒๒๓	๔๕๖๑

	 วดัสระเกศ	แขวงบา้นบาตร	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

๗๔.		 วดัเทพศิรนิทราวาส	 โทร.	๐	๒๖๒๑	๘๙๕๕,	๐	๒๒๒๒	๑๘๖๒

	 วดัเทพศิรนิทราวาส	แขวงวดัเทพศิรนิทร	์เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

๗๕.		 วดัโสมนสัวหิาร	 โทร.	๐	๒๒๘๑	๗๙๔๔,	๐	๒๖๒๙	๘๕๙๕

	 วดัโสมนสัวหิาร	แขวงวดัโสมนสั	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

๗๖.		 วดัธรรมมงคล	 โทร.	๐	๒๓๑๑	๑๓๘๗,	๐	๒๓๓๑	๘๘๗๙

	 วดัธรรมมงคลเถาบญุนนทวหิาร	แขวงบางจาก	เขตพระโขนง
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๗๗.		 วดัปากน�า้	 โทร.	๐	๒๔๖๗	๐๕๕๐,	๐	๒๔๖๗	๒๑๖๖

	 วดัปากน�า้	แขวงปากคลองภาษเีจรญิ	เขตภาษเีจรญิ

๗๘.		 คณะเขตภาษเีจรญิ	 โทร.	๐	๒๔๕๗	๑๗๐๘

	 วดัปากน�า้	แขวงปากคลองภาษเีจรญิ	เขตภาษเีจรญิ

๗๙.		 วดัชยัฉิมพล	ี โทร.	๐	๒๔๑๐	๑๓๓๖,	๐๘	๙๙๙๐	๒๗๓๙

	 วดัชยัฉิมพล	ีแขวงบางแวก	เขตภาษเีจรญิ

๘๐.		 วดันิมมานรด	ี โทร.	๐	๒๔๕๕	๘๔๘๖

	 วดันิมมานรด	ีแขวงบางหวา้	เขตภาษเีจรญิ

๘๑.		 คณะเขตมนีบรุ	ี โทร.	๐๘	๑๑๓๓	๖๕๒๗,	๐๘	๗๐๑๑	๖๗๐๖

	 วดัแสนสุข	แขวงมนีบรุ	ี เขตมนีบรุี

๘๒.		 วดัแสนสุข	 โทร.	๐๘	๑๑๓๓	๖๕๒๗,	๐๘	๗๐๑๑	๖๗๐๖

	 วดัแสนสุข	แขวงมนีบรุ	ี เขตมนีบรุี

๘๓.		 คณะเขตราษฎรบู์รณะ	 โทร.	๐	๒๘๖๓	๐๙๑๕,	๐๘	๔๑๒๒	๖๕๓๑

	 วดัทองนพคุณ	แขวงคลองสาน	เขตคลองสาน

๘๔.		 คณะเขตลาดกระบงั	 โทร.	๐๘	๔๙๐๖	๖๖๗๕,	๐๘	๑๓๖๒	๔๑๘๐

	 วดัลานบญุ	แขวงลาดกระบงั	เขตลาดกระบงั

๘๕.		 วดัธาตทุอง	 โทร.	๐	๒๓๙๒	๙๗๗๑

	 วดัธาตทุอง	แขวงพระโขนงเหนือ	เขตวฒันา

๘๖.		 คณะเขตสวนหลวง	 โทร.	๐	๒๗๒๑	๔๑๑๔,	๐๘	๙๐๓๙	๒๕๔๓

	 วดัปากบอ่	แขวงพระโขนง	เขตสวนหลวง

๘๗.		 วดัไตรมติรวทิยาราม	 โทร.	๐	๒๖๒๓	๑๒๘๑,	๐	๒๖๒๓	๒๖๐๓

	 วดัไตรมติรวทิยาราม	แขวงตลาดนอ้ย	เขตสมัพนัธวงศ์
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๘๘.		 วดัจกัรวรรดริาชาวาส	 โทร.	๐๘	๑๔๘๕	๒๐๕๕,	๐	๒๖๒๒	๕๘๕๙

	 วดัจกัรวรรดริาชาวาส	แขวงจกัรวรรด	ิเขตสมัพนัธวงศ์

๘๙.		 วดับพติรพมิขุ	 โทร.	๐	๒๒๒๖	๖๔๒๐,	๐	๒๒๒๑	๘๙๙๗

	 วดับพติรพมิขุ	แขวงจกัรวรรด	ิเขตสมัพนัธวงศ์

๙๐.		 คณะเขตสมัพนัธวงศ	์ โทร.	๐	๒๖๒๓	๒๘๓๓,	๐	๒๖๒๓	๒๖๐๓

	 วดัไตรมติรวทิยาราม	แขวงตลาดนอ้ย	เขตสมัพนัธวงศ์

๙๑.		 วดัปทมุคงคา	 โทร.	๐	๒๒๓๕	๙๒๐๖,	๐๘	๑๖๓๗	๓๖๘๒

	 วดัปทมุคงคา	แขวงสมัพนัธวงศ	์เขตสมัพนัธวงศ์

๙๒.		 วดัสมัพนัธวงศ	์ โทร.	๐	๒๒๒๒	๕๘๔๐,	๐๘	๑๘๔๓	๖๐๙๓

	 วดัสมัพนัธวงศ	์แขวงสมัพนัธวงศ	์เขตสมัพนัธวงศ์

๙๓.		 วดัยานนาวา	 โทร.	๐	๒๖๗๓	๙๒๕๓,	๐๘	๑๑๔๔	๔๖๖๙

	 วดัยานนาวา	แขวงยานนาวา	เขตสาทร

๙๔.		 คณะเขตคลองสามวา	 โทร.	๐	๒๒๒๕	๓๕๖๐,	๐๘	๖๕๓๑	๓๙๓๕

	 วดัคณิกาผล	แขวงป้อมปราบ	เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

๙๕.		 คณะเขตทุ่งครุ	 โทร.	๐๘	๙๘๘๕	๐๑๕๓,	๐๘	๔๗๒๓	๒๗๕๖

	 วดัราชวรนิทร	์แขวงบคุคโล	เขตธนบรุี

๙๖.		 คณะเขตธนบรุ	ี โทร.	๐	๒๔๕๗	๑๒๓๓

	 วดัปากน�า้	แขวงปากคลองภาษเีจรญิ	เขตภาษเีจรญิ

๙๗.		 คณะเขตบางบอน	 โทร.	๐	๒๘๖๐	๒๙๐๕

	 วดัโพธิ์พฒุตาล	แขวงบางบอน	เขตบางบอน

๙๘.		 คณะเขตประเวศ	 โทร.	๐	๒๔๑๑	๐๐๐๔,	๐	๒๘๖๖	๐๐๒๘

	 วดัอมรนิทราราม	แขวงศิรริาช	เขตบางกอกนอ้ย
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๙๙.		 คณะเขตลาดพรา้ว-บงึกุ่ม	 โทร.	๐	๒๒๒๕	๙๕๙๕,	๐	๒๕๑๐	๙๕๒๔

	 วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	แขวงพระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร

๑๐๐.		คณะเขตสายไหม	 โทร.	๐	๒๘๘๒	๒๕๐๔,	๐	๒๕๑๙	๘๗๔๙

	 วดัชยัพฤกษมาลา	แขวงตลิง่ชนั	เขตตลิง่ชนั

๑๐๑.		คณะเขตหนองแขม	 โทร.	๐๘	๗๙๓๑	๒๒๕๕,	๐	๒๘๐๘	๙๖๐๑

	 วดัมว่ง	แขวงหลกัสอง	เขตบางแค

๑๐๒.		คณะเขตหนองจอก	 โทร.	๐	๒๖๒๒	๑๒๕๖,	๐๘	๙๙๒๕	๓๗๙๘

	 วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	แขวงพระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร

๑๐๓.		คณะเขตคลองสาน	 โทร.	๐๘	๑๒๔๘	๑๑๕๒,		๐๘	๔๘๘๐	๖๖๑๗

	 วดัเศวตฉตัร	แขวงบางล �าภลูา่ง	เขตคลองสาน

ส�ำนกัเรยีนสว่นภมิูภำค (มหำนิกำย)

๑.		 นนทบรุ	ี โทร.	๐	๒๙๕๒	๘๐๖๒,	๐๘	๑๓๗๕	๙๐๘๗

	 วดับวัขวญั	ต.บางกระสอ	อ.เมอืงนนทบรุี

๒.		 ปทมุธานี	 โทร.	๐	๒๕๓๓	๑๑๒๐,	๐๘	๕๓๖๔	๔๔๕๘

	 วดัเขยีนเขต	ต.บงึยีโ่ถ	อ.ธญับรุี

๓.		 สมทุรปราการ	 โทร.	๐	๒๓๘๗	๑๘๖๙,	๐	๒๑๗๓	๗๙๙๙

	 วดักลาง	ต.ปากน�า้	อ.เมอืงสมทุรปราการ

๔.		 พระนครศรอียุธยา	 โทร.	๐	๓๕๒๔	๓๘๖๗,	๐	๓๕๗๘	๖๒๗๐

	 วดัพนญัเชงิ	ต.คลองสวนพลู	อ.พระนครศรอียุธยา

๕.		 อ่างทอง	 โทร.	๐	๓๕๖๑	๑๑๙๘,	๐	๓๕๖๑	๑๒๙๘

	 วดัตน้สน	ต.ตลาดหลวง	อ.เมอืงอ่างทอง
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๖.		 สระบรุ	ี โทร.	๐	๓๖๒๖	๖๐๒๕,	๐๘	๑๙๔๗	๕๕๓๙

	 วดัพระพทุธบาท	ต.ขนุโขลน	อ.พระพทุธบาท

๗.		 ลพบรุ	ี โทร.	๐๘	๐๐๘๐	๒๕๐๘,	๐๘	๖๐๗๔	๙๘๘๖

	 วดักวศิราราม	ต.ท่าหนิ	อ.เมอืงลพบรุี

๘.		 สงิหบ์รุ	ี โทร.	๐๘	๑๙๙๔	๑๙๖๑,	๐๘	๘๘๗๕	๕๕๔๙

	 วดัพระนอนจกัรสหี	์ต.จกัรสหี	์อ.เมอืงสงิหบ์รุี

๙.		 ชยันาท	 โทร.	๐	๕๖๔๒	๔๐๑๐,	๐๘	๙๒๗๐	๕๓๒๕

	 วดัธรรมามลู	(รจภ.	๓)	ต.แพรกศรรีาชา	อ.สรรคบรุี

๑๐.		 อทุยัธานี	 โทร.	๐	๕๖๕๓	๑๒๙๖,	๐๙	๕๔๑๒	๒๕๓๓

	 วดัหนองขนุชาต	ิต.หนองสรวง	อ.หนองฉาง

๑๑.		 นครสวรรค	์ โทร.	๐	๕๖๒๕	๕๙๙๙,	๐	๕๖๓๓	๖๐๙๔

	 วดันครสวรรค	์ต.นครสวรรคต์ก	อ.เมอืงนครสวรรค์

๑๒.		 ก�าแพงเพชร	 โทร.	๐	๕๕๗๑	๑๒๙๙,	๐	๕๕๗๒	๐๓๕๔

	 วดัคูยาง	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงก�าแพงเพชร

๑๓.		 พจิติร	 โทร.	๐๘	๖๖๕๘	๙๘๖๖,	๐๘	๑๙๘๘	๐๖๔๙

	 วดัท่าหลวง	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงพจิติร

๑๔.		 เพชรบูรณ	์ โทร.	๐	๕๖๗๑	๑๒๑๕,	๐๘	๙๔๕๙	๑๒๙๙

	 วดัมหาธาต	ุต.ในเมอืง	อ.เมอืงเพชรบูรณ์

๑๕.		 พษิณุโลก	 โทร.	๐	๕๕๓๓	๓๐๖๐,	๐๘	๙๒๗๑	๓๔๔๗

	 วดัศรรีตันาราม	ต.ท่าทอง	อ.เมอืงพษิณุโลก

๑๖.		 สุโขทยั	 โทร.	๐	๕๕๖๕	๒๐๒๒,	๐	๕๕๖๕	๒๘๐๔

	 วดัราษฎรศ์รทัธาธรรม	ต.ศรนีคร	อ.ศรนีคร
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๑๗.		 อตุรดติถ	์ โทร.	๐	๕๕๔๒	๑๒๔๗,	๐๘	๙๙๕๙	๖๓๖๓

	 วดัท่าไมเ้หนือ	ต.บา้นหมอ้	อ.พชิยั

๑๘.		 ตาก	 โทร.	๐	๕๕๕๕	๒๐๖๐,	๐๘	๖๒๐๔	๙๗๕๑

	 วดัท่าไมแ้ดง	ต.วงัหนิ	อ.เมอืงตาก

๑๙.		 ล �าปาง	 โทร.	๐	๕๔๓๒	๐๒๓๔,	๐๘	๙๕๕๔	๙๒๑๒

	 วดัพระเจดยีซ์าวหลงั	ต.ตน้ธงชยั	อ.เมอืงล �าปาง

๒๐.		 เชยีงราย	 โทร.	๐	๕๓๗๑	๑๗๓๕,	๐	๕๓๗๔	๔๕๒๓

	 วดัพระสงิห	์ต.เวยีง	อ.เมอืงเชยีงราย

๒๑.		 พะเยา	 โทร.	๐	๕๔๔๓	๒๑๒๐,	๐๘	๑๙๙	๒๖๗๕๐

	 วดีศรโีคมค�า	ต.เวยีง	อ.เมอืงพะเยา

๒๒.		 แพร่	 โทร.	๐	๕๔๕๓	๑๔๗๕,	๐	๕๔๕๒	๒๗๖๓

	 วดัพระบาทมิง่เมอืง	ต.ในเวยีง	อ.เมอืงแพร่

๒๓.		 น่าน	 โทร.	๐	๕๔๗๑	๐๙๓๕,	๐	๕๔๐๕	๐๒๔๐

	 วดัภมูนิทร	์ต.ในเมอืง	อ.เมอืงน่าน

๒๔.		 เชยีงใหม	่ โทร.	๐	๕๓๒๒	๑๙๔๗,	๐๘	๑๗๘๓	๘๕๖๗

	 วดัเจด็ยอด	ต.ขา้งเผอืก	อ.เมอืงเชยีงใหม่

๒๕.		 ล �าพนู	 โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๒๐๙,	๐	๕๓๕๓	๗๑๙๘

	 วดัพระธาตหุรภิญุชยั	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงล �าพนู

๒๖.		 แมฮ่่องสอน	 โทร.	๐	๕๓๖๑	๑๒๒๑,	๐๘	๑๐๒๖	๔๕๔๔

	 วดัพระธาตดุอยกองม	ูต.จองค�า	อ.เมอืงแมฮ่่องสอน

๒๗.		 อดุรธานี	 โทร.	๐	๔๒๓๒	๕๐๐๙,	๐๘	๙๙๔๐	๒๙๖๗

	 วดัมชัฌมิาวาส	ต.หมากแขง้	อ.เมอืงอดุรธานี
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๒๘.		 หนองคาย	 โทร.	๐	๔๒๔๑	๑๑๒๘,	๐๘	๑๙๗๕	๓๗๕๑

	 วดัโพธิ์ชยั	ต.นาขา่	อ.เมอืงหนองคาย

๒๙.		 บงึกาฬ	 โทร.	๐	๔๒๔๘	๙๓๙๓,	๐	๔๒๔๘	๙๙๔๑

	 วดัเซกาเจตยิาราม	ต.เซกา	อ.เซกา

๓๐.		 เลย	 โทร.	๐๘	๙๕๗๐	๒๘๖๒,	๐๘	๙๘๖๒	๐๑๗๗

	 วดัศรบีญุเรอืง	ต.ศรบีญุเรอืง	อ.วงัสะพงุ

๓๑.		 สกลนคร	 โทร.	๐	๔๒๗๓	๑๐๒๑,	๐	๔๒๗๓	๑๐๒๑

	 วดัพระธาตเุชงิชมุ	ต.ธาตเุชงิชมุ	อ.เมอืงสกลนคร

๓๒.		 หนองบวัล �าภ	ู โทร.	๐๘	๑๑๔๑	๙๘๔๔

	 วดัศรสีระแกว้	ต.นามะเฟือง	อ.เมอืงหนองบวัล �าภู

๓๓.		 ขอนแก่น	 โทร.	๐	๔๓๔๓	๑๓๕๖,	๐๘	๕๐๐๗	๓๗๗๐

	 วดัหนองกงุ	ต.หนองกงุ	อ.น�า้พอง

๓๔.		 มหาสารคาม	 โทร.	๐	๔๓๗๒	๕๔๕๕,	๐๘	๑๒๖๐	๐๘๓๐

	 วดัมหาชยั	ต.ตลาด	อ.เมอืงมหาสารคาม

๓๕.		 กาฬสนิธุ	์ โทร.	๐	๔๓๘๑	๕๐๓๗,	๐	๔๓๘๒	๒๒๓๕

	 วดักลาง	ต.กาฬสนิธุ	์อ.เมอืงกาฬสนิธุ์

๓๖.		 รอ้ยเอด็	 โทร.	๐	๔๓๕๑	๕๐๐๐,	๐	๔๓๕๒	๔๘๗๐

	 วดับา้นเปลอืยใหญ่	ต.รอบเมอืง	อ.เมอืงรอ้ยเอด็

๓๗.		 อบุลราชธานี	 โทร.	๐	๔๕๒๔	๑๘๕๕,	๐	๔๕๒๔	๑๘๕๕

	 วดัมณีวนาราม	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงอบุลราชธานี

๓๘.		 ยโสธร	 โทร.	๐	๔๕๗๑	๒๔๓๙,	๐	๔๕๗๑	๔๕๖๐

	 วดัมหาธาต	ุต.ในเมอืง	อ.เมอืงยโสธร



65

๓๙.		 ศรสีะเกษ	 โทร.	๐	๔๕๖๑	๒๕๔๒,	๐๘	๖๐๖๖	๙๑๐๕

	 วดัเจยีงอศีรมีงคลวราราม	ต.ตูม	อ.เมอืงศรสีะเกษ

๔๐.		 นครพนม	 โทร.	๐	๔๒๕๒	๕๐๒๖,	๐๘	๖๔๕๙	๘๗๙๗

	 วดัพระธาตพุนม	ต.ธาตพุนม	อ.ธาตพุนม

๔๑.		 มกุดาหาร	 โทร.	๐๘	๙๒๘๕	๗๖๙๘,	๐๘	๕๖๔๙	๙๗๖๕

	 วดัศรบีญุเรอืง	ต.ศรบีญุเรอืง	อ.เมอืงมกุดาหาร

๔๒.		 อ�านาจเจรญิ	 โทร.	๐	๔๕๔๖	๙๐๗๐,	๐๘	๗๖๔๙	๙๕๓๙

	 วดับอ่ชะเนง	ต.หนองแกว้	อ.หวัตะพาน

๔๓.		 นครราชสมีา	 โทร.	๐	๔๔๒๖	๗๑๓๓,	๐๘	๑๘๗๗	๒๑๒๘

	 วดับงึ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครราชสมีา

๔๔.		 บรุรีมัย	์ โทร.	๐	๔๔๖๒	๑๙๒๒,	๐๘	๑๘๗๗	๖๔๗๒

	 วดักลาง	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงบรุรีมัย์

๔๕.		 ชยัภมู	ิ โทร.	๐๘	๑๗๖๐	๓๐๒๖,	๐๘	๑๗๖๐	๔๘๘๖

	 วดัชยัภมูพิทิกัษ	์ต.กดุชมุแสง	อ.หนองบวัแดง

๔๖.		 สุรนิทร	์ โทร.	๐๘	๑๔๗๐	๕๐๑๒,	๐๘	๐๐๕๓	๙๔๕๔

	 วดัศาลาลอย	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงสุรนิทร์

๔๗.		 ปราจนีบรุ	ี โทร.	๐	๓๗๒๗	๙๒๑๘,	๐๘	๑๙๒๖	๕๖๘๗

	 วดัใหมก่รงทอง	ต.ศรมีหาโพธ	ิอ.ศรมีหาโพธิ

๔๘.		 สระแกว้	 โทร.	๐๘	๕๑๑๔	๔๓๑๓,	๐๘	๑๒๙๑	๕๖๒๙

	 วดัสระแกว้	ต.สระแกว้	อ.เมอืงสระแกว้

๔๙.		 นครนายก	 โทร.	๐๙	๐๙๓๖	๖๔๘๘,	๐๘	๖๗๙๓	๔๑๗๒

	 วดัพราหมณี	ต.สาลกิา	อ.เมอืงนครนายก
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๕๐.		 ฉะเชงิเทรา	 โทร.	๐	๓๘๕๑	๕๑๔๒,	๐	๓๘๕๑	๔๗๐๕

	 วดัปิตลุาธริาชรงัสฤษฎิ์	ต.หนา้เมอืง	อ.เมอืงฉะเชงิเทรา

๕๑.		 ชลบรุ	ี โทร.	๐๘	๑๗๘๑	๒๓๔๕,	๐๘	๙๙๓๙	๕๕๗๓

	 วดับางพระ	ต.อ่างศิลา	อ.ศรรีาชา

๕๒.		 ระยอง	 โทร.	๐๘	๑๓๐๖	๑๙๓๓,	๐๘	๑๔๒๙	๒๕๙๔

	 วดัเนินพระ	ต.เนินพระ	อ.เมอืงระยอง

๕๓.		 จนัทบรุ	ี โทร.	๐	๓๙๔๓	๑๕๑๑,	๐๘	๖๖๐๙	๖๖๘๓

	 วดับูรพาพทิยาราม	ต.เขาววั	อ.ท่าใหม่

๕๔.		 ตราด	 โทร.	๐๘	๗๑๒๘	๙๖๗๙,	๐๙	๗๔๔๖	๔๖๕๙

	 วดับางปรอื	ต.หว้ยแรง้	อ.เมอืงตราด

๕๕.		 นครปฐม	 โทร.	๐	๓๔๒๑	๐๓๑๙,	๐	๓๔๒๕	๓๙๙๕

	 วดัพระปฐมเจดยี	์ต.พระปฐมเจดยี	์อ.เมอืงนครปฐม

๕๖.		 สุพรรณบรุ	ี โทร.	๐๘	๕๑๗๖	๐๕๕๕,	๐	๓๕๕๙	๑๒๓๒

	 วดัสุวรรณภมู	ิต.ท่าพีเ่ลี้ยง	อ.เมอืงสุพรรณบรุี

๕๗.		 กาญจนบรุ	ี โทร.	๐	๓๔๕๘	๙๐๕๒,	๐๘	๖๑๐๗	๓๙๘๗

	 วดักาญจนบรุเีก่า	ต.ลาดหญา้	อ.เมอืงกาญจนบรุี

๕๘.		 สมทุรสาคร	 โทร.	๐๘	๕๑๘๑	๔๑๐๓,	๐	๓๔๘๔	๐๐๙๕

	 วดัเจษฎาราม	ต.บางหญา้แพรก	อ.เมอืงสมทุรสาคร

๕๙.		 ราชบรุ	ี โทร.	๐	๓๒๓๒	๑๙๒๘,	๐	๓๒๓๓	๗๔๓๗

	 วดัมหาธาตวุรวหิาร	ต.หนา้เมอืง	อ.เมอืงราชบรุี

๖๐.		 เพชรบรุ	ี โทร.	๐	๓๒๔๒	๕๓๒๖,	๐๘	๐๘๑๑	๓๗๒๔

	 วดัหนองจอก	ต.หนองจอก	อ.ท่ายาง
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๖๑.		 สมทุรสงคราม	รก.	 โทร.	๐	๓๔๗๑	๑๗๑๓,	๐๘	๑๘๘๐	๗๐๐๕

	 วดัเพชรสมทุร	ต.แมก่ลอง	อ.เมอืงสมทุรสงคราม

๖๒.		 ประจวบครีขีนัธ	์ โทร.	๐๘	๑๗๐๕	๕๐๙๑,	๐๘	๙๘๒๓	๘๓๐๘

	 วดัคลองวาฬ	ต.คลองวาฬ	อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์

๖๓.		 นครศรธีรรมราช	 โทร.	๐๘	๙๖๔๘	๔๒๗๘,	๐๘	๕๘๘๕	๓๖๗๑

	 วดัมมุป้อม	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครศรธีรรมราช

๖๔.		 ชมุพร	 โทร.	๐	๗๗๕๔	๑๙๑๕,	๐๘	๑๗๙๗	๔๑๓๘

	 วดัราชบรุณะ	ต.ท่ามะพลา	อ.หลงัสวน

๖๕.		 สุราษฎรธ์านี	 โทร.	๐๘	๑๖๐๖	๐๒๔๔,	๐๘	๙๔๖๙	๒๘๗๑

	 วดัพฒันาราม	ต.ตลาด	อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี

๖๖.		 ภเูกต็	 โทร.	๐๘	๙๘๗๒	๓๙๖๖,	๐๘	๙๘๖๘	๕๔๑๑

	 วดัท่าเรอื	ต.ศรสุีนทร	อ.ถลาง

๖๗.		 ตรงั	 โทร.	๐	๗๕๒๒	๖๑๒๕,	๐๘	๙๒๘๗	๕๐๘๘

	 วดักะพงัสุรนิทร	์ต.ทบัเทีย่ง	อ.เมอืงตรงั

๖๘.		 กระบี	่ โทร.	๐	๗๕๖๘	๒๖๓๓,	๐	๗๕๖๘	๒๖๓๔

	 วดักระบีน่อ้ย	ต.กระบีน่อ้ย	อ.เมอืงกระบี่

๖๙.		 พงังา	 โทร.	๐	๗๖๔๒	๕๐๘๙,	๐๘	๙๕๘๖	๘๔๐๐

	 วดัพระธาตคุรีเีขต	ต.ตะกัว่ป่า	อ.ตะกัว่ป่า

๗๐.		 ระนอง	 โทร.	๐	๗๗๘๒	๓๙๑๕,	๐๙	๘๐๖๙	๙๙๕๓

	 วดัสุวรรณครีวีหิาร	ต.เขานิเวศน	์อ.เมอืงระนอง

๗๑.		 สงขลา	 โทร.	๐	๗๔๓๕	๙๗๐๓,	๐๘	๑๓๘๘	๔๑๑๐

	 วดัโคกสมานคุณ	ต.หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่
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๗๒.		 พทัลงุ	 โทร.	๐	๗๔๖๑	๓๘๐๖,	๐๘	๑๒๗๙	๗๙๔๔

	 วดัคูหาสวรรค	์ต.คูหาสวรรค	์อ.เมอืงพทัลงุ

๗๓.		 สตูล	 โทร.	๐๘	๙๘๗๘	๗๑๕๗,	๐	๗๔๗๑	๒๑๘๐

	 วดัมงคลมิง่เมอืง	ต.คลองขดุ	อ.เมอืงสตูล

๗๔.		 ปตัตานี	 โทร.	๐๘	๑๗๖๑	๗๘๐๒,	๐๘	๙๗๓๗	๔๓๔๒

	 วดัตานีนรสโมสร	ต.รูสะมแิล	อ.เมอืงปตัตานี

๗๕.		 ยะลา	 โทร.	๐๘	๑๔๗๘	๙๐๒๗,	๐๘	๙๑๙๘	๔๒๖๗

	 วดัเวฬวุนั	ต.สะเตง	อ.เมอืงยะลา

๗๖.		 นราธวิาส	 โทร.	๐	๗๓๖๕	๓๐๕๐,	๐๘	๙๙๗๘	๘๒๒๐

	 วดัประชมุชลธารา	ต.สุไหงปาด	ีอ.สุไหงปาดี

ส�ำนกัเรยีนสว่นภมิูภำค (ธรรมยตุ)

๑.		 นนทบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๒๙๘๕	๕๐๗๔,	๐๘	๑๓๔๓	๑๒๘๔

	 วดัราษฎรน์ิยม	ต.ราษฎรน์ิยม	อ.ไทรนอ้ย

๒.		 ปทมุธานี	 (ธ)	 โทร.	๐๘	๑๙๘๙	๐๙๘๒,	๐	๒๕๙๓	๑๗๔๓

	 วดัโบสถ	์ต.สามโคก	อ.สามโคก

๓.		 พระนครศรอียุธยา	(ธ)	 โทร.	๐	๓๕๒๕	๒๙๓๙,	๐	๓๕๒๕	๒๒๐๐

	 วดัเสนาสนาราม	ต.หวัรอ	อ.พระนครศรอียุธยา

๔.		 อ่างทอง	(ธ)	 โทร.	๐	๓๕๖๑	๘๓๓๓,	๐๘	๙๙๑๑	๒๗๔๕

	 วดัเฉลมิกาญจนาภเิษก	ต.ราชสถติย	์อ.ไชโย

๕.		 สระบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๓๖๓๗	๙๔๒๘,	๐	๓๖๓๐	๕๒๓๙

	 ส�านกัปฏบิตัธิรรมแสงธรรมส่องชวีติ	ต.โคกแย	้อ.หนองแค
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๖.		 ลพบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐๘	๕๔๔๑	๕๐๔๖,	๐๘	๖๑๐๑	๑๓๖๙

	 วดัตรทีศเทพ	ต.บา้นพานถม	อ.พระนคร

๗.		 สงิหบ์รุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๓๖๕๘	๑๔๐๘,	๐๘	๒๘๘๘	๘๙๕๖

	 วดัโบสถ	์ต.อนิทรบ์รุ	ีอ.อนิทรบ์รุี

๘.		 ชยันาท-อทุยัธานี	 (ธ)	 โทร.	๐	๕๖๔๖	๑๓๓๖,	๐๘	๗๘๐๖	๖๕๔๐

	 วดัดอนตูมกมลาวาส	ต.หนองบวั	อ.วดัสงิห์

๙.		 ปราจนีบรุ-ีสระแกว้	(ธ)	 โทร.	๐๘	๙๘๙๔	๕๓๙๔

	 วดัเทพศิรนิทราวาส	ต.วดัเทพศิรนิทราวาส	อ.ป้อมปราบศตัรูพา่ย

๑๐.		 นครนายก	(ธ)	 โทร.	๐	๓๗๓๒	๘๑๔๙,	๐๘	๖๘๒๓	๗๒๒๔

	 วดัต�าหนกั	ต.สารกิา	อ.เมอืงนครนายก

๑๑.		 ฉะเชงิเทรา	(ธ)	 โทร.	๐	๓๘๕๑	๑๖๑๘,	๐๘	๐๕๗๔	๒๗๐๙

	 วดัเทพนิมติร	ต.หนา้เมอืง	อ.เมอืงฉะเชงิเทรา

๑๒.		 ชลบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๓๘๒๗	๖๓๘๓

	 วดัเขาบางทราย	ต.เขาบางทราย	อ.เมอืงชลบรุี

๑๓.		 ระยอง	(ธ)	 โทร.	๐๘	๗๙๙๙	๙๕๙๘,	๐๘	๑๙๔๕	๕๑๗๗

	 วดัสารนาถธรรมาราม	ต.ทางเกวยีน	อ.แกลง

๑๔.		 จนัทบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๓๙๓๑	๑๕๐๙,	๐๘	๖๕๐๕	๙๔๒๕

	 วดัจนัทนาราม	ต.จนัทนิมติ	อ.เมอืงจนัทบรุี

๑๕.		 ตราด	(ธ)	 โทร.	๐๘	๗๑๔๒	๔๗๙๓,	๐๘	๙๙๓๖	๐๒๗๓

	 วดัหอ้งพฒันา	ต.แสนตุง้	อ.เขาสมงิ

๑๖.		 นครสวรรค	์(ธ)	 โทร.	๐๘	๗๑๒๖	๓๑๔๒,	๐๘	๑๙๗๑	๒๖๑๗

	 วดัแสงธรรมสุทธาราม	ต.ในเขต	อ.ชมุแสง
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๑๗.		 เพชรบูรณ	์(ธ)	 โทร.	๐	๕๖๗๑	๑๘๒๓,	๐๘	๓๔๑๐	๗๖๘๓

	 วดัสนธกิรประชาราม	ต.สะเดยีง	อ.เมอืงเพชรบูรณ์

๑๘.		 ก�าแพงเพชร-พจิติร	(ธ)	 โทร.	๐	๕๕๘๕	๔๘๘๑

	 วดันาควชัรโสภณ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงก�าแพงเพชร

๑๙.		 สุโขทยั-ตาก	(ธ)	 โทร.	๐	๕๕๕๑	๑๔๘๖,	๐๘	๗๙๓๑	๗๗๐๐

	 วดัสตีลาราม	ต.ระแหง	อ.เมอืงตาก

๒๐.		 พษิณุโลก-อตุรดติถ	์(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๐๔๐	๐๐๖๔

	 วดัพระแท่นศิลาอาสน	์ต.ทุ่งย ัง้	อ.ลบัแล

๒๑.		 ล �าปาง-แพร่	(ธ)	รก.	 โทร.	๐๘	๑๖๐๒	๘๑๘๑,	๐๘	๙๙๙๙	๑๓๕๒

	 วดัอนาลโยทพิยาราม	ต.สนัป่ามว่ง	อ.เมอืงพะเยา

๒๒.		 พะเยา-น่าน	(ธ)	 โทร.	๐๘	๙๓๗๐	๓๙๗๑,	๐๘	๙๙๙๙	๑๓๕๒

	 วดัรตันวนาราม	ต.ท่าวงัทอง	อ.เมอืงพะเยา

๒๓.		 เชยีงราย	(ธ)	รก.	 โทร.	๐๘	๑๒๐๕	๐๒๐๐,	๐๘	๙๒๖๓	๗๓๐๔

	 วดัพระราม	๙	กาญจนาภเิษก	ต.บางกะปิ	อ.หว้ยขวาง

๒๔.		 เชยีงใหม-่ล �าพนู-แมฮ่่องสอน	(ธ)	 โทร.	๐๘	๕๖๑๖	๙๗๕๐,	๐๘	๑๖๔๘	๔๓๖๖

	 วดัป่าดาราภริมย	์ต.รมิใต	้อ.แมร่มิ

๒๕.		 อดุรธานี	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๐๖๑	๘๓๑๗,	๐๘	๒๘๕๑	๒๙๑๙

	 วดัโพธสิมภรณ	์ต.หมากแขง้	อ.เมอืงอดุรธานี

๒๖.		 หนองคาย	(ธ)	 โทร.	๐๘	๙๗๗๔	๓๘๔๔,	๐๘	๖๘๕๘	๖๑๑๔

	 วดัอรญัญวาส	ีต.ท่าบอ่	อ.ท่าบอ่

๒๗.		 บงึกาฬ	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๓๖๙	๑๕๔๖,	๐๘	๑๐๔๙	๗๔๗๔

	 วดัท่าสะอาด	ต.ท่าสะอาด	อ.เซกา
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๒๘.		 เลย	(ธ)	 โทร.	๐	๔๒๘๓	๐๕๖๑,	๐๘	๑๙๖๔	๖๘๑๑

	 วดัศรสุีทธาวาส	ต.กดุป่อง	อ.เมอืงเลย

๒๙.		 สกลนคร	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๙๕๔	๖๒๘๔,	๐๘	๑๙๗๔	๑๙๗๔

	 วดัป่าสุทธาวาส	ต.ดงมะไฟ	อ.เมอืงสกลนคร

๓๐.		 หนองบวัล �าภ	ู(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๗๒๙	๐๐๑๗,	๐	๔๒๓๑	๒๒๐๕

	 วดัพศิาลรญัญาวาส	ต.หนองบวั	อ.เมอืงหนองบวัล �าภู

๓๑.		 ขอนแก่น	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๘๔๒	๗๒๐๘,	๐	๔๓๒๓	๗๗๕๖

	 วดัศรจีนัทร	์ต.ในเมอืง	อ.เมอืงขอนแก่น

๓๒.		 มหาสารคาม	(ธ)	 โทร.	๐	๔๓๗๑	๑๓๖๕,	๐๘	๖๘๕๕	๙๐๐๗

	 วดัป่าวงัเลงิ	ต.ท่าขอนยาง	อ.กนัทรวชิยั

๓๓.		 กาฬสนิธุ	์ (ธ)	 โทร.	๐	๔๓๘๑	๑๕๗๖,	๐๘	๑๗๐๘	๖๘๕๓

	 วดัประชานิยม	ต.กาฬสนิธุ	์อ.เมอืงกาฬสนิธุ์

๓๔.		 รอ้ยเอด็	(ธ)	 โทร.	๐๘	๙๒๐๕	๓๒๕๙,	๐๘	๙๕๗๗	๓๗๒๕

	 วดัมิง่เมอืง	ต.กลาง	อ.เสลภมูิ

๓๕.		 อบุลราชธานี	(ธ)	 โทร.	๐๘	๕๓๐๘	๑๓๑๖,	๐๘	๑๘๗๙	๒๑๔๓

	 วดัใตพ้ระเจา้ใหญ่องคต์ื้อ	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงอบุลราชธานี

๓๖.		 ยโสธร	(ธ)	 โทร.	๐๘	๔๗๐๘	๐๓๙๔,	๐๘	๖๐๖๖	๔๔๒๗

	 วดัศรธีรรมาราม	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงยโสธร

๓๗.		 ศรสีะเกษ	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๔๗๖	๓๒๓๐,	๐๘	๕๒๔๐	๕๔๕๕

	 สนง.จจ.ศรสีะเกษ	(ธ)	วดัป่าศรสี �าราญ	ต.หนองครก	อ.เมอืงศรสีะเกษ

๓๘.		 นครพนม	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๐๔๗	๕๔๘๓,	๐๘	๒๑๐๕	๑๘๒๔

	 วดัทุ่งศรสีองเมอืง	ต.บา้นขา่	อ.ศรสีงคราม



72

๓๙.		 มกุดาหาร	(ธ)	 โทร.	๐๘	๕๘๐๘	๙๐๒๖,	๐๙	๑๖๙๐	๖๒๐๙

	 วดัสุทธธิรรมรงัสยิานุสรณ	์ต.โชคชยั	อ.นิคมค�าสรอ้ย

๔๐.		 อ�านาจเจรญิ	(ธ)	 โทร.	๐๘	๖๒๔๔	๐๓๙๑,	๐๘	๐๘๓๔	๒๖๗๙

	 วดัส�าราญนิเวศ	ต.บุง่	อ.เมอืงอ�านาจเจรญิ

๔๑.		 นครราชสมีา	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๙๕๕	๒๙๓๖,	๐	๔๔๒๖	๗๗๖๔

	 วดัศาลาลอย	ต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครราชสมีา

๔๒.		 ชยัภมู	ิ (ธ)	 โทร.	๐๘	๑๗๒๕	๕๐๕๑,	๐๘	๑๒๖๔	๗๘๔๓

	 วดัศรแีกง้ครอ้	ต.ช่องสามหมอ	อ.แกง้ครอ้

๔๓.		 บรุรีมัย	์(ธ)	 โทร.	๐	๔๔๑๘	๑๑๕๕,	๐๘	๑๖๖๐	๗๙๙๑

	 วดัทุ่งโพธิ์	ต.อสิาน	อ.เมอืงบรุรีมัย์

๔๔.		 สุรนิทร	์(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๘๑๕	๓๙๗๐,	๐๘	๑๐๖๗	๒๔๘๖

	 วดัเขาศาลาอตลุฐานะจาโร	ต.จรสั	อ.บวัเชด

๔๕.		 นครปฐม-สุพรรณบรุ	ี(ธ)	 โทร.	๐	๓๔๓๙	๑๓๕๓,	๐๘	๑๘๕๗	๑๓๒๒

	 วดัชมุนุมศรทัธา	ต.บางเลน	อ.บางเลน

๔๖.		 กาญจนบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐๘	๑๘๕๗	๙๔๓๘,	๐๖	๑๕๕๒	๙๖๙๗

	 วดัสริกิาญจนาราม	ต.ท่ามะขาม	อ.เมอืงกาญจนบรุี

๔๗.		 สมทุรสาคร	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๗๗๙	๐๑๗๙,	๐๘	๖๐๗๗	๐๒๕๓

	 วดัราษฎรศ์รทัธากะยาราม	ต.หลกัสาม	อ.บา้นแพว้

๔๘.		 สมทุรสงคราม	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๙๘๑	๕๙๕๐,	๐๘	๓๑๕๘	๕๐๖๔

	 วดัเกตการาม	ต.โลง่หบี	อ.บางคนที

๔๙.		 ราชบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๓๒๓๓	๗๖๗๑,	๐	๓๒๓๒	๑๖๔๒

	 วดัอมรนิทราราม	ต.น�า้พ	ุอ.เมอืงราชบรุี
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๕๐.		 เพชรบรุ	ี (ธ)	 โทร.	๐	๓๒๔๑	๕๕๙๗,	๐๘	๓๘๙๗	๖๑๗๕

	 วดัสนามพราหมณ	์ต.ท่าราบ	อ.เมอืงเพชรบรุี

๕๑.		 ประจวบครีขีนัธ	์ (ธ)	 โทร.	๐๘	๖๐๔๕	๔๕๐๙,	๐๘	๔๖๖๗	๐๐๕๓

	 วดัธรรมกิาราม	ต.ประจวบครีขีนัธ	์อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์

๕๒.		 นครศรธีรรมราช	(ธ)	 โทร.	๐๘	๙๙๗๓	๗๐๗๙,	๐๘	๗๘๘๓	๙๐๘๕

	 วดัพระมหาธาต	ุต.ในเมอืง	อ.เมอืงนครศรธีรรมราช

๕๓.		 สุราษฎรธ์านี	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๙๕๘	๐๒๐๘,	๐๘	๙๔๗๕	๗๐๗๕

	 วดัโมกขธรรมาราม	ต.ขนุทะเล	อ.เมอืงสุราษฎรธ์านี

๕๔.		 ชมุพร	(ธ)	 โทร.	๐	๗๗๕๐	๒๓๒๒,	๐๘	๑๓๗๐	๗๑๑๗

	 วดัโพธกิาราม	ต.นาทุ่ง	อ.เมอืงชมุพร

๕๕.		 ภเูกต็-พงังา-กระบี-่ระนอง	(ธ)	 โทร.	๐	๗๖๔๗	๓๐๕๕,	๐๘	๘๔๔๒	๘๐๔๖

	 วดัควนกะไหล	ต.กะไหล	อ.ตะกัว่ทุ่ง

๕๖.		 สงขลา-สตูล	(ธ)	 โทร.	๐๘	๑๙๕๙	๓๓๑๘,	๐๘	๒๘๓๒	๗๓๒๕

	 วดัดอนรกั	ต.บอ่ยาง	อ.เมอืงสงขลา

๕๗.		 พทัลงุ	(ธ)	 โทร.	๐	๗๔๖๑	๓๑๙๔,	๐๘	๙๖๕๖	๐๕๕๑

	 วดัภผูาภมิขุ	ต.คูหาสวรรค	์อ.เมอืงพทัลงุ

๕๘.		 ปตัตานี-ยะลา-นราธวิาส	(ธ)	 โทร.	๐	๗๓๓๔	๙๒๓๐,	๐๘	๔๖๓๑	๕๖๔๖

	 วดัยะลาธรรมาราม	ต.สะเตง	อ.เมอืงยะลา

ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำแหง่ชำติ

๑.	 นายพนม	ศรศิลป์	 โทร.๐	๒๔๔๑	๔๕๙๐

	 ผูอ้ �านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิ
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๒.	 นายชยพล	พงษส์ดีา	 โทร.	๐	๒๔๔๑	๔๕๘๓

	 รองผูอ้ �านวยการส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิ(๓)	

๓.	 นายบญุเลศิ	โสภา	 โทร.	๐	๒๔๔๑	๔๕๔๙

	 ผูอ้ �านวยการกองพทุธศาสนศึกษา

๔.	 นายสมบตัิ	พมิพส์อน	 โทร.	๐	๒๔๔๑	๔๕๕๑,	๐๘	๗๙๘๔	๓๕๗๖

	 ผูอ้ �านวยการกลุม่การศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาล	ีกองพทุธศาสนศึกษา

๕.	 นางวรพรรณ	มณฑา		 โทร.	๐	๒๔๔๑	๔๕๕๑,	๐๘	๖๙๘๒	๖๗๒๓

	 นกัวชิาการศาสนาปฏบิตักิาร

๖.	 นายชยัเชษฐ	์ปรงีาม	 โทร.	๐	๒๔๔๑	๔๕๕๑,	๐๘	๖๘๘๔	๙๙๐๒

	 นกัวชิาการศาสนาปฏบิตักิาร

๗.	 นางสุภาพ	กา้นจกัร	 โทร.	๐	๒๔๔๑	๔๕๕๑,	๐๘	๖๐๕๒	๑๗๓๕

	 นกัวชิาการศาสนาปฏบิตักิาร

๘.	 นายถวลิ	พลวงศส์กุล	 โทร.	๐	๒๒๘๐	๗๖๘๒,	๐๘	๑๒๘๕	๙๔๕๒

	 เจา้หนา้ทีป่ระสานงานส�านกังานแมก่องธรรมสนามหลวง

ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดั

๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักระบี่

	 ศาลากลางจงัหวดักระบี	่ (หลงัใหม)่	ถนนอตุรกจิ

	 ต.ปากน�า้	อ.เมอืงกระบี	่ 	โทร.	๐	๗๕๖๒	๒๙๐๘,	๐๘	๑๙๖๘	๒๕๑๓
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๒.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักาญจนบรุี

	 อาคารส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักาญจนบรุี	เลขที	่๘๒	ถนนแมน่�า้แมก่ลอง

	 ต.ปากแพรก	อ.เมอืงกาญจนบรุ	ี 	โทร.	๐	๓๔๕๖	๔๒๘๗,๐๘	๑๓๓๗	๑๗๗๕

๓.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดักาฬสนิธุ์

	 อาคารส�านกังานศึกษาธกิารอ�าเภอเมอืงกาฬสนิธุ	์ถนนสนามบนิ

	 ต.กาฬสนิธุ	์อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๓๘๑	๔๙๘๓,	๐๘	๔๔๒๘	๒๔๗๑

๔.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัก�าแพงเพชร

	 ศาลากลางจงัหวดัก�าแพงเพชร	ช ัน้	๒	ถนนก�าแพงเพชร-สุโขทยั

	 ต.หนองปลงิ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๕๗๐	๕๑๗๗-๙

๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัขอนแก่น

	 วดัพระธาต	ุถนนกลางเมอืง

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๓๒๗	๑๐๕๕,	๐๘	๑๙๖๖	๔๐๗๖

๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัจนัทบรุี

	 ศาลากลางจงัหวดัจนัทบรุ	ีช ัน้	๓

	 ต.วดัใหม่	อ.เมอืง	 	โทร.	๐๘	๖๑๕๐	๖๙๒๖,	๐๘	๑๓๗๗	๒๐๗๒

๗.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัฉะเชงิเทรา

	 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชงิเทรา	(ช ัน้	๑)

	 ต.หนา้เมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๘๕๑	๔๐๗๑,	๐๘	๑๙๗๑	๗๙๗๖

๘.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชลบรุี

	 858	วดัใหญ่อนิทาราม	ถนนเจตนจ์�านง

	 ต.บางปลาสรอ้ย	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๘๒๘	๖๔๑๘,	๐๙	๒๖๕๙	๖๑๕๓
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๙.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยันาท

	 ศาลากลางจงัหวดัชยันาท	ถนนพรหมประเสริฐ

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๖๔๑	๔๕๕๙,	๐๘	๑๙๔๓	๔๗๓๖

๑๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชยัภมูิ

	 ศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า	(ช ัน้	๒)	ถนนบรรณาการ

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๔๘๑	๖๕๓๒-๓,	๐๘	๙๕๐๑	๔๙๙๑

๑๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัชมุพร

	 ศาลากลางจงัหวดัชมุพร	ช ัน้	๔	ศูนยร์าชการจงัหวดัชมุพร

	 ต.นาชะองั	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๗๖๕	๘๓๐๔,	๐๘	๔๓๖๑	๙๔๗๔

๑๒.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชยีงราย

	 ศาลากลางจงัหวดัเชยีงราย	ถนนฤทธปิระศาสน์

	 ต.เวยีง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๓๗๔	๔๐๔๗,	๐๘	๑๘๘๘	๔๐๑๓

๑๓.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชยีงใหม่

	 ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม	่ช ัน้	๔	ถนนโชตนา

	 ต.ชา้งเผอืก	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๓๑๑	๒๖๗,	๐๘	๑๘๘๘	๔๐๑๓

๑๔.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัตรงั

	 อาคารหอประชมุพทุธคุณพาหงุ	ถนนพระราม	๖

	 ต.ทบัเทีย่ง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๕๒๑	๒๙๑๒,	๐๘	๑๙๖๘	๒๖๔๑

๑๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัตราด

	 จวนเรสดิงักมัปอรต์	ถนนหลกัเมอืง

	 ต.บางพระ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๙๕๒	๕๔๙๑,	๐๘	๙๐๙๗	๘๓๖๖
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๑๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัตาก

	 ศาลากลางจงัหวดัตาก	(หลงัเก่า)	ถนนพหลโยธนิ

	 ต.หนองหลวง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๕๕๑	๓๑๘๘}	๐๘	๑๕๓๓	๙๙๘๘

๑๗.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครนายก

	 ศาลากลางจงัหวดันครนายก	ช ัน้	๑

	 ต.ท่าชา้ง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๗๓๑	๕๔๙๐,	๐๘	๑๕๗๗	๔๔๐๑

๑๘.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครปฐม

	 ศาลารอ้ยปีวดัหว้ยจระเข	้ถนนพพิธิประสาท

	 ต.พระปฐมเจดยี	์อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๔๒๔	๔๕๐๕,	๐๘	๑๙๑๓	๖๒๑๑

๑๙.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครพนม

	 อาคารส�านกังานศึกษาธกิารจงัหวดันครพนม	(เดมิ)	ช ัน้	๒	ถนนอภบิาลบญัชา

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๕๑	๖๓๑๕-๖

๒๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครราชสมีา

	 เลขที	่348	ถนนจริะ

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๔๒๕	๔๐๖๘-๙,	๐๘	๑๕๔๘	๓๕๕๓

๒๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครศรธีรรมราช

	 เลขที	่840	ถนนราชด�าเนิน

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๕๓๕	๗๘๕๖,	๐๘	๑๘๙๗	๕๖๕๕

๒๒.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันครสวรรค์

	 ศาลากลางจงัหวดันครสวรรค	์ช ัน้	๕	ถนนสวรรคว์ี

	 ต.นครสวรรคต์ก	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๖๘๐	๓๕๙๕-๗,	๐๘	๑๕๓๓	๙๘๙๘
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๒๓.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันนทบรุี

	 ศาลากลางจงัหวดันนทบรุ	ีช ัน้	๒	ถนนรตันาธเิบศร์

	 ต.กระสอ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๒๙๕๐	๓๐๒๔,	๐๘	๗๗๐๗	๒๐๔๐

๒๔.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดันราธวิาส

	 พทุธมณฑลจงัหวดันราธวิาส	หมู	่๓

	 ต.ล �าภ	ูอ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๓๕๔	๒๖๘๓,	๐๘	๑๔๗๙	๘๖๐๒

๒๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัน่าน

	 เลขที	่๔๓	ถนนหน่อค�า

	 ต.ในเวยีง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๔๗๗	๕๕๘๖,	๐๘	๓๓๑๙	๙๐๑๑

๒๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดับรุรีมัย์

	 ศาลากลางจงัหวดับรุรีมัย	์1159

	 ต.เขากระโดง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๔๖๖	๖๕๔๖,	๐๘	๑๗๓๙	๖๔๖๙

๒๗.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดับงึกาฬ

	 ๕๑	หมู	่๗

	 ต.วศิิษฐ	์อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๔๙	๑๒๑๙,	๐๘	๑๗๑๗	๔๓๒๑

๒๘.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัปทมุธานี

	 ศาลากลางจงัหวดัปทมุธานี	ช ัน้	๕

	 ต.บางปรอก	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๒๕๘๑	๑๑๘๙,	๐๙	๗๐๒๘	๘๘๙๙

๒๙.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

	 ศาลากลางจงัหวดัประจวบครีขีนัธ	์ช ัน้	๕	ถนนสละชพี

	 ต.ประจวบ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๒๖๐	๔๖๓๗-๙,	๐๘	๓๓๒๖	๓๙๐๐
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๓๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัปราจนีบรุี

	 ศูนยร์าชการจงัหวดัปราจนีบรุ	ีถนนสุวนิทวงศ์

	 ต.ไมเ้ค็ด	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๗๔๕	๔๕๐๘}	๐๘	๑๗๘๑	๑๖๕๑

๓๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัปตัตานี

	 ศาลากลางจงัหวดัปตัตานี

	 ต.สะบารงั	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๓๓๓	๗๗๕๙,	๐๘	๑๓๒๘	๒๒๑๖

๓๒.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา

	 ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรอียุธยา	ช ัน้	๔	ถนนเอเชยี

	 ต.คลองสวนพลู	อ.พระนครศรอียุธยา	โทร.	๐	๓๕๓๓	๕๔๖๘,	๐๘	๕๑๘๕	๗๕๗๕

๓๓.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพะเยา

	 อาคารเลขที	่๗๓/๖	ถนนดอนสนาม

	 ต.เวยีง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๔๔๘	๐๑๖๓,	๐๙	๘๒๕๒	๕๗๗๒

๓๔.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพงังา

	 วดัประชมุโยธ	ีถนนเพชรเกษม

	 ต.ทา้ยชา้ง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๖๔๑	๓๙๐๘-๑๐,	๐๘	๘๕๔๘	๓๔๗๓

๓๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพทัลงุ

	 ศาลากลางจงัหวดัพทัลงุ	ถนนทางสเดจ็

	 ต.คูหาสวรรค	์อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๔๖๑	๗๐๓๕,	๐๘	๗๘๘๓	๒๑๒๘

๓๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพจิติร

	 ศาลากลางจงัหวดัพจิติร	(หลงัใหม)่	ช ัน้	๓	ถนนพจิติร-ตะพานหนิ

	 ต.ท่าหลวง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๖๖๑	๔๙๗๗,	๐๘	๙๙๒๕	๘๕๑๕
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๓๗.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัพษิณุโลก

	 ศาลากลางจงัหวดัพษิณุโลก	(หลงัเก่า)	ช ัน้	๓	ถนนวงัจนัทน์

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๕๒๔	๘๐๕๗,	๐๘	๑๕๓๓	๙๙๔๔

๓๘.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเพชรบรุี

	 โรงเรยีนวดัไก่เตี้ย	(เดมิ)	ถนนด�าเนินเกษม

	 ต.คลองกระแชง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๒๔๐	๐๗๓๗

๓๙.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเพชรบูรณ์

	 วดัมหาธาต	ุถนนนิกรบ�ารุง

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๖๗๑	๓๑๗๔-๕

๔๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัแพร่

	 อาคารโรงเรยีนเมธงักราวาส	ถนนสนัเมอืงหลวง

	 ต.ในเวยีง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๔๕๓	๑๑๕๑,	๐๘	๙๓๗๙	๓๔๓๔

๔๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัภเูกต็

	 วดัวชิติสงัฆาราม	ถนนนรศิร

	 ต.ตลาดใหญ่	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๖๒๒	๑๙๔๓-๔,	๐๙	๙๔๐๗	๑๕๐๘

๔๒.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัมหาสารคาม

 ศาลากลางจงัหวดัมหาสารคาม	ช ัน้	๓	(หอ้ง	๓๐๕)	ถนนเลีย่งเมอืงมหาสารคาม-รอ้ยเอด็

	 ต.แวงน่าง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๓๗๗	๗๗๙๕-๖,	๐๘	๙๙๒๖	๗๘๓๐

๔๓.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัมกุดาหาร

	 ศาลากลางจงัหวดัมกุดาหาร	(หลงัเก่า)	ช ัน้	๑	ถนนววิธิสุรการ

	 ต.มกุดาหาร	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๖๑	๑๐๘๙,	๐๘	๘๗๓๕	๓๐๖๐
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๔๔.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัแมฮ่่องสอน

	 เลขที	่๒๑/๑	อาคารผูสู้งอายุวดัมว่ยต่อ

	 ต.จองค�า	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๓๖๑	๔๔๙๔,	๐๘	๗๒๓๗	๒๓๑๐

๔๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัยโสธร

	 ศาลากลางจงัหวดัยโสธร	(หลงัเก่า)	ช ัน้	๒	ถนนแจง้สนิท

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๕๗๑	๕๔๗๖-๘

๔๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัยะลา

	 ศาลากลางจงัหวดัยะลา	อาคาร	๒	ช ัน้	๒

	 ต.สะเตง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๓๒๐	๓๖๕๐,	๐๘	๗๒๙๒	๕๘๙๖

๔๗.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัรอ้ยเอด็

	 ศาลากลางจงัหวดัรอ้ยเอด็	ช ัน้	๒	(อาคารเดมิ)	ถนนเทวาภบิาล

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๓๕๑	๑๐๕๓,	๐๘	๙๘๗๓	๘๔๙๙

๔๘.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัระนอง

	 ถนนเรอืงราษฎร์

	 ต.เขานิเวศน	์อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๗๘๑	๓๗๖๐-๑,	๐๘	๖๐๔๒	๑๖๕๙

๔๙.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัระยอง

	 เลขที	่๑๒๙	หมู	่๔	ถนนพทัยา-ระยอง

	 ต.ทบัมา	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๘๖๑	๕๓๖๐-๑

๕๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัราชบรุี

	 วดัเขาวงั	อาคารเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัเขาวงั	เลขที	่๓๓๘	ถนนเพชรเกษม

	 ต.หนา้เมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๒๓๓	๘๕๓๑,	๐๘	๑๖๒๔	๐๔๑๗
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๕๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัลพบรุี

	 ถนนพหลโยธนิ

	 ต.ทะเลชบุศร	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๖๔๒	๒๐๔๔,	๐๘	๑๘๘๘	๘๘๐๖

๕๒.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัล �าปาง

	 ถนนวดัมอ่นจ�าศีล

	 ต.พระบาท	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๔๒๘	๑๕๗๒,	๐๘	๑๒๘๘	๑๑๕๐

๕๓.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัล �าพนู

	 ศาลากลางจงัหวดัล �าพนู	ถนนอนิทยงยศ

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๓๕๑	๑๔๖๐,	๐๘	๑๙๖๐	๗๕๒๗

๕๔.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเลย

	 ศาลากลางจงัหวดัเลย	ช ัน้	๕	ถนนมลวิรรณ

	 ต.กุดป่อง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๘๖	๑๕๗๔-๕,	๐๘	๙๘๐๑	๗๑๕๖

๕๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัศรสีะเกษ

	 ศาลากลางจงัหวดัศรสีะเกษ	(หลงัเก่า)	ช ัน้	๒	ถนนเทพา

	 ต.เมอืงเหนือ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๕๖๒	๒๖๔๕-๖,	๐๘	๗๘๗๑	๓๕๕๗

๕๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสกลนคร

	 ศาลากลางจงัหวดัสกลนคร	(หลงัเก่า)	ช ัน้	๒	ถนนศูนยร์าชการ

	 ต.ธาตเุชงิชมุ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๗๑	๕๒๗๕

๕๗.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสงขลา

	 ศาลากลางจงัหวดัสงขลา	ถนนราชด�าเนิน

	 ต.บอ่ยาง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๔๓๒	๓๕๕๓,	๐	๗๔๓๒	๓๐๘๘
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๕๘.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสตูล

	 ศาลากลางจงัหวดัสตูล	(หลงัเก่า)	ช ัน้	๒	ถนนสตูลธานี

	 ต.พมิาน	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๔๗๑	๑๑๑๗,	๐๘	๗๖๓๓	๓๙๘๖

๕๙.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสมทุรปราการ

 ๓๔/๖	อาคารวรีะรอดเรอืง	อาคารสามญัศึกษาจงัหวดัสมทุรปราการ	(เดมิ)	ถนนสุขมุวทิ

	 ต.ปากน�า้	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๒๓๙๔	๐๑๑๘-๒๐,	๐๘	๔๔๒๘	๕๒๑๑

๖๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสมทุรสงคราม

	 ศาลากลางจงัหวดัสมทุรสงคราม	ช ัน้	๕

	 ต.แมก่ลอง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๔๗๑	๒๕๒๐,	๐๘	๑๘๔๖	๒๓๓๘

๖๑.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสมทุรสาคร

	 อาคารศาลากลางจงัหวดัสมทุรสาคร	ถนนเศรษฐกจิ	๑

	 ต.มหาชยั		อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๔๔๑	๑๔๙๐,	๐๘	๗๐๒๑	๐๐๕๕

๖๒.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสระแกว้

	 ศาลากลางจงัหวดัสรแกว้	ช ัน้	๒

	 ต.ท่าเกษม	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๗๔๒	๕๒๐๒,	๐๘	๑๔๒๒	๕๕๘๙

๖๓.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสระบรุี

	 ถนนแผ่ความดี

	 ต.ขนุโขลน	อ.พระพทุธบาท	 	โทร.	๐	๓๖๒๖	๖๖๑๗,	๐๘	๙๖๕๑	๔๒๑๓

๖๔.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสงิหบ์รุี

	 อาคารส�านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัสงิหบ์รุ	ี (เดมิ)

	 ต.บางมญั	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๖๕๐	๗๓๐๗-๘,	๐๘	๙๔๔๔	๐๘๖๓
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๖๕.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสุโขทยั

	 ศาลากลางจงัหวดัสุโขทยั

	 ต.ธานี	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๕๖๑	๖๒๙๗

๖๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสุพรรณบรุี

	 ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบรุ	ีช ัน้	๓

	 ต.สนามชยั	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๕๕๓	๖๐๘๓-๔,	๐๘	๙๘๘๔	๙๕๔๕

๖๗.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

	 ศาลากลางจงัหวดัสุราษฎรธ์านี	 (หลงัเก่า)	ถนนดอนนก

	 ต.มะขามเตี้ย	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๗๗๒๘	๖๐๗๙,	๐๘	๑๘๙๗	๕๖๔๕

๖๘.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัสุรนิทร์

	 เลขที	่๕๐	ถนนกรุงศรนีอก

	 ต.ในเมอืง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๔๕๑	๔๖๐๗-๘,	๐๘	๙๗๑๗	๒๐๕๔

๖๙.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัหนองคาย

	 ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย	ช ัน้	๒

	 ต.หนองกอมเกาะ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๔๒	๓๕๑๒-๓,	๐๙	๓๓๒๘	๗๑๐๗

๗๐.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัหนองบวัล �าภู

	 ศาลากลางจงัหวดัหนองบวัล �าภ	ูช ัน้	๒

	 ต.ล �าภ	ูอ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๓๑	๙๗๔๘,	๐๘	๑๙๙๙	๘๐๗๖

๗๑.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอ่างทอง

	 ศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง

	 ต.บางแกว้	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๓๕๖๑	๐๙๙๐,	๐๘	๑๘๕๒	๕๑๕๔
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๗๒.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอ�านาจเจรญิ

	 ศาลากลางจงัหวดัอ�านาจเจรญิ	ช ัน้	๓	ถนนชยางกูร

	 ต.โนนหนามแท่ง	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๕๕๒	๓๑๓๑-๒

๗๓.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอดุรธานี

	 ศาลากลางจงัหวดัอดุรธานี	ช ัน้	๕	ถนนอธบิดี

	 ต.หมากแขง้	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๒๒๒	๓๔๒๓,	๐๘	๘๓๒๗	๖๕๘๑

๗๔.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอตุรดติถ์

	 ศาลากลางจงัหวดัอตุรดติถ	์ช ัน้	๔	ถนนประชานิมติร

	 ต.ท่าอฐิ	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๕๔๑	๗๗๙๖,	๐๙	๔๖๔๒	๔๔๔๓

๗๕.		ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอทุยัธานี

	 อาคารอทุยัธรรมสภา	วดัมณีสถติกปิฏฐาราม	ถนนสุนทรสถติย์

	 ต.อทุยัใหม	่อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๕๖๕๗	๑๗๖๔-๕

๗๖.		 ส�านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอบุลราชธานี

	 ศูนยร์าชการอาคารศาลากลางแห่งใหม	่ถนนแจง้สนิท	บา้นหนองแก

	 ต.แจระแม	อ.เมอืง	 	โทร.	๐	๔๕๓๔	๔๕๙๓,	๐๘	๙๙๒๖	๗๖๑๙

กระทรวงศึกษำธกิำร

ศูนยส่์งเสรมิพระพทุธศาสนาและการเรยีนธรรมศึกษาในสถานศึกษา	กระทรวงศึกษาธกิาร	

ส�ำนกัสง่เสรมิกจิกำรกำรศึกษำ ส�านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร

โทร	๐	๒๖๒๘	๖๓๙๗			โทรสาร	๐	๒๖๒๘	๖๓๙๖			
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน

ส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา		

กลุม่วจิยัและส่งเสรมิคุณธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในสถานศึกษา	

โทร	๐	๒๒๘๘	๕๘๗๙			โทรสาร	๐	๒๒๘๘	๕๘๗๙	

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ

ส�านกัส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา	กลุม่กจิการพเิศษ

โทร	๐	๒๖๑๐	๕๔๒๐			โทรสาร	๐	๒๓๕๔	๕๔๖๐,	๐	๒๓๕๔	๕๕๒๒

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ศูนยพ์ฒันาส่งเสรมิประสานงานกจิการนกัศึกษาและกจิการพเิศษ	

โทร	๐	๒๒๘๑	๕๕๕๕	ต่อ	๑๐๕๑-๑๐๕๔			โทรสาร	๐	๒๒๘๒	๒๕๔๖

ส�ำนกังำนสง่เสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศยั

กลุม่ส่งเสรมิปฏบิตักิาร	

โทร	๐	๒๒๘๒	๔๕๐๓,	๐	๒๒๘๒	๗๐๔๒			โทรสาร	๐	๒๒๘๒	๒๘๕๘

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศึกษำเอกชน

กลุม่งานโรงเรยีนสามญัศึกษา		กลุม่กจิการนกัเรยีน

โทร	๐	๒๒๘๒	๖๘๓๓		โทรสาร		๐	๒๒๘๒	๘๖๕๑
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