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 ๑ ระเบียบการ  

ระเบียบการ 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครัง้ที่ ๓๖ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดบัอนบุาล ๑ - ๓, ระดบัประถมศกึษาปีที ่๑ - ๒, ระดับประถมศกึษาปีที ่๓ - มัธยมศึกษาปีที ่๖, 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และระดบัครูอาจารย ์
ชิงโล่เกียรติยศ ทนุการศึกษา และเงนิรางวัล 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปัจจุบันนี้ศีลธรรมในหมู่เยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมาก อันเป็นผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการแผ่ขยายของค่านิยมจากต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น การแก้ปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถท าให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนควบคู่ไปด้วย 

ดังนั้นชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้มีนโยบายจัดท า โครงการตอบปัญหา
ธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท าให้มีหลักในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องอีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการสร้าง ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป 
และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ท าให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างแท้จริง 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเกิดความ

สนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา 
๒.๒ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนสามารถน าพระธรรมค าสอน

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการด าเนนิชวีิต ท าให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม และท าให้
สังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งวัตถุและจิตใจที่มัน่คงถาวรตลอดไป 

๓. ผู้รับผดิชอบโครงการฯ 
๓.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
๓.๒ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

๔. ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ 

๕. รูปแบบโครงการฯ 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” เป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว

มาแข่งขันกันในการสอบในรอบต่างๆ  โดยมีการสอบในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
และนักเรียนนายร้อยทหาร - ต ารวจ ทั้ง ๔ เหล่าทัพ รวมถึงระดับครูอาจารย์  โดยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะมี
การสอบถึง ๓ รอบ คือรอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ส่วนระดับครู
อาจารย์จะมีการสอบ ๒ รอบ คือ รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

โครงการฯ จะมีรางวัลเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อ่านเนื้อหาธรรมะที่มีประโยชน์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
  



 ๒ ระเบียบการ 

๖. วิธีการด าเนินการ  
๖.๑ โรงเรียนและสถาบนัการศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
๖.๒ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ รับหนังสือหรือสื่อที่เป็นเนื้อหาในการสอบ ไปกระจายให้กับ 

ผู้ที่จะสอบได้ศึกษา 
๖.๓ ผู้สมัครสอบศึกษาเนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 
๖.๔ ผู้สมัครสอบเข้าสอบตามศูนยส์อบในรอบต่างๆ 
๖.๕ ตรวจข้อสอบ จัดล าดบัคะแนน และประกาศผลสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ 
๖.๖ โครงการฯ มอบรางวัลคือ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา ของขวัญ ของที่ระลึก ให้กับผู้เข้าสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 

อาจารย์ประสานงาน และผู้สนับสนุนโครงการฯ ของสถานศึกษานั้น 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้อา่นหนังสอืธรรมะ มีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา เชน่ มงคลสูตร พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ 
คุณธรรมพื้นฐานซึง่จะท าให้มีทักษะในการด าเนนิชีวติที่ถูกต้องต่อไป 

๗.๒ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ : 
Intelligence Quotient) และความฉลาดทางจริยธรรม ศีลธรรม (MQ : Moral Quotient) เพิ่มมากขึ้น 

๗.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ สามารถน าหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการ
ปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน 

 
 
 
 

  



 ๓ ระเบียบการ  

ระดับอนุบาล ๑ - ๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 
๑. วิธีการด าเนินการ 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหนา้” คร้ังที่ ๓๖ ระดับอนุบาล ๑ - ๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 
เป็นการจัดสอบ ณ โรงเรียนของนักเรียนเอง โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ 

๑. โครงการฯ ส่งข้อสอบพร้อมเฉลย ให้โรงเรียนทางไปรษณีย ์
๒. โรงเรียนกระจายหนังสือหรือสื่อที่เป็นเนื้อหาที่ใช้ในการสอบให้ผู้สมัครสอบทุกคน ได้ศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบ 
๓. โรงเรียนด าเนนิการจัดสอบ ณ โรงเรียนของท่าน ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้ในระเบียบการ 
๔. โรงเรียนตรวจข้อสอบ จัดล าดับคะแนนและประกาศผลสอบให้นักเรียนทราบพร้อมทั้งส่งเอกสารใบสรุปผลการสอบฯ 

(ทก.๕-อป.) มาที่โครงการฯ ทาง www.vstarproject.com 
๕. โรงเรียนส่งใบรายชื่ออาจารยป์ระสานงานร่วมทีม และผู้สนับสนนุโครงการ (ทก.๔) มาที ่www.vstarproject.com 
๖. โครงการฯ ส่งเกียรติบัตรและรางวัลให้กับโรงเรียน 
หมายเหตุ ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์ประสานงานหลักจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการติดต่อและ

ประสานงานกับโครงการฯ 

๒. ระดับการสอบและคุณสมบัติ 
รหัส ระดับการสอบ คุณสมบัติ 
๐๑ อนุบาล ๑ - ๓  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นอนุบาล ๑ - ๓ 
๐๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 

๓. เน้ือหาที่ใช้ในการสอบ 
-  มงคลสูตร มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล - มงคลสูตร มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต 
-  มงคลสูตร มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา - มงคลสูตร มงคลที่ ๑๑ บ ารุงบดิามารดา 
-  มงคลสูตร มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู 
โดยสามารถใช้หนังสือมงคลชีวติบัณฑิตน้อยฉบับอนบุาล (Big Book) ส าหรับระดับอนุบาล ๑ - ๓ และหนังสือมงคล 
ชีวิตบัณฑิตน้อย ฉบบัประถม (Big Book) ส าหรับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ให้ผู้สอบได้ศึกษาเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบ 

 การมอบหนังสือมงคลชีวิตบัณฑิตน้อย (Big Book) เป็นธรรมบรรณาการ 
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับในอัตราผู้สมัครสอบ ๘๐ คน ต่อหนังสือ ๑ เล่ม 

๔. ข้อสอบ 
๔.๑ ข้อสอบปรนัยจ านวน ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน 
๔.๒ เวลาสอบ ๓๐ นาท ี

๕. การจดัสอบ 
๕.๑ วิธีการสอบ สอบภายในโรงเรียนของท่านเอง โดย 

- โครงการฯ ส่งข้อสอบพร้อมเฉลย ให้โรงเรียนทางไปรษณีย์ 
- โรงเรียนจัดสอบระหว่าง วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

(ตามวันและเวลาที่สะดวก) 
- โรงเรียนตรวจข้อสอบและจัดล าดับคะแนนของแต่ละระดบัการสอบ 
- โรงเรียนประกาศผลสอบให้นักเรียนทราบ และส่งใบสรุปผลการสอบฯ (ทก.๕-อป.) โดยกรอกข้อมูลที่

www.vstarproject.com 
๕.๒ การส่งเอกสารผลการสอบ 
 ส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาการได้รับรางวัลในข้อ ๖ แล้วส่งใบสรุปผลการ

สอบฯ (ทก.๕-อป.) โดยกรอกข้อมูลที่ www.vstarproject.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

อป. 
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 ๔ ระเบียบการ 

๖. เกณฑ์การพิจารณาการได้รับรางวลั 
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการได้รับรางวัลคือ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับการสอบจ านวน ๑ คน 
ต่อ นักเรียนที่เข้าสอบ ๕ คน โดยเศษให้ปัดขึ้น (พิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบจริงไม่ใช่จากจ านวนนักเรียนที่
สมัครสอบ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

จ านวนนักเรียนทีส่อบ จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัล 
๑ - ๕ คน ๑ คน 

๖ - ๑๐ คน ๒ คน 
๑๑ - ๑๕ คน ๓ คน 

๑๖ คน ๔ คน 

 กรณีมีผู้ที่ได้รับรางวัล มากกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ เช่น มีจ านวนผู้เข้าสอบจริงอยู่ ๑๐ คน แต่ละคนได้คะแนนดังนี ้
๑๙ , ๑๙ , ๑๙ , ๑๘ , ๑๗ , ๑๖ , ๑๔ , ๑๓ , ๑๓ , ๑๓ มีอัตราจ านวนผู้ได้รับรางวัลเทา่กับ ๒ คนแต่เนื่องจากคนที่ ๑ คน
ที่ ๒ และคนที่ ๓ ได้คะแนน ๑๙ คะแนนเท่ากนั ๓ คน เพราะฉะนั้นจะมีจ านวนผูไ้ด้รับรางวลัจริง เท่ากับ ๓ คน คือผู้ที่
ได้คะแนน ๑๙ คะแนนทัง้สามคน (คนที่ได้คะแนน ๑๘ คะแนน จะไม่ได้รบัรางวลัเนื่องจากมจี านวนผูไ้ด้รับรางวัลครบตาม
อัตราที่ก าหนดแล้ว) 

๗. รางวลั 
๗.๑ สมุดภาพระบายสีการ์ตูนนิทานชาดก 
๗.๒ รางวัลเกียรติบัตรส าหรับ 
 - นักเรียนที่ได้รับรางวัล     - ผู้บริหารสถานศึกษา 
 - อาจารย์ประสานงานหลัก    - ผู้ช่วยอาจารย์ประสานงานหลัก 
 - ผู้สนับสนุนโครงการฯ จะต้องส่งรายชื่ออาจารย์ประสานงานร่วมทีมและผู้สนับสนุนโครงการ (ทก.๔) 
 โดยกรอกข้อมูลที่ www.vstarproject.com ภายในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๘. ก าหนดการ 
๘.๑ วันสอบระดับอนุบาล ๑ - ๓ และระดบัประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 

ระหว่างวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๘.๒ โรงเรียนส่งใบสรปุผลการสอบฯ (ทก.๕-อป.) โดยกรอกข้อมูลที่ www.vstarproject.com 

ภายใน วันจันทร์ที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ มิฉะนั้นจะถือว่าโรงเรียนสละสิทธิ์การได้รับรางวัล 
๘.๓ โรงเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตร 

ภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เกียรติบัตรส าหรับนกัเรียนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ โดยทางโรงเรียนเป็นผูพ้ิมพ์หรือเขียนชื่อนักเรียนและ
รายละเอียดในเกียรติบัตรเอง 

 

อป. 
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 ๕ ระเบียบการ  

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า  

๑. วิธีการด าเนินการ 
โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” คร้ังที่ ๓๖ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า มีรูปแบบการสอบ 
โดยจัดสอบเปน็ ๓ รอบ คือ  

๑. รอบคัดเลือก 
๒. รอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัดและระดับภาค 
๓. รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี ้
๑. โครงการฯ ส่งหนังสือและข้อสอบรอบคัดเลือกพร้อมเฉลย ให้โรงเรียนทางไปรษณีย์ 
๒. โรงเรียนกระจายหนังสือหรือสื่อที่เป็นเนื้อหาที่ใช้ในการสอบให้ผู้สมัครสอบทุกคน ได้ศึกษาเพือ่เตรียมตัวสอบอย่าง 

  เต็มที่ 
๓. โรงเรียนด าเนินการจัดสอบรอบคัดเลือก ณ โรงเรียนของท่าน ตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบการ 
๔. โรงเรียนตรวจข้อสอบ จัดล าดับคะแนน และประกาศผลสอบให้นักเรียนทราบ 
๕. โรงเรียนส่งใบสรุปผลการสอบฯ (ทก.๕-ปม.) ทาง www.vstarproject.com  
๖. โรงเรียนส่งใบกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร (ทก.๖-บช.) พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารในวันสอบรอบชิง    
    ชนะเลิศระดับชาติ หรือทางไปรษณีย ์
๗. โรงเรียนส่งใบรายชื่ออาจารย์ประสานงานร่วมทีมและผูส้นบัสนนุโครงการ (ทก.๔) มาที่โครงการฯ 
๘. โครงการฯ แจ้งชื่อศูนย์สอบประจ าอ าเภอ (ศูนย์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค) ทาง 

www.vstarproject.com  และส่งใบแจ้งศูนย์สอบประจ าอ าเภอพร้อมเอกสารแนะน าการเข้าสอบรอบชิงชนะเลิศ 
ระดับจังหวัดและระดับภาคให้โรงเรียนทางไปรษณีย ์

๙. โรงเรียนอธิบายการเตรียมตวัสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัดและระดบัภาค การท าข้อสอบด้วยกระดาษค าตอบ 
   คอมพิวเตอร ์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าใจและท าได้ถูกต้อง 
๑๐. โรงเรียนพาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค มาสอบในวนัสอบรอบชิงชนะเลิศระดบั 
   จังหวัดและระดบัภาค ณ ศูนยส์อบประจ าอ าเภอ 
๑๑. โครงการฯ ตรวจกระดาษค าตอบ ประมวลผลคะแนน และจัดล าดบัรางวลัของผู้สอบตามคะแนนทีไ่ด้ 
๑๒. โครงการฯ ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ทาง www.vstarproject.com 
๑๓. โรงเรียนพาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ มาสอบในวันสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ ศนูย์สอบ 
     รอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ 
๑๔. โครงการฯ ประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับจงัหวัด  
      ทาง www.vstarproject.com 
๑๕. โครงการฯ ส่งประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค ประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศ 
      ระดับชาติและเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน 
๑๖. โครงการฯ โอนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน 
๑๗. ผู้ได้รับรางวลัชนะเลิศระดบัชาติร่วมงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ 

หมายเหตุ ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์ประสานงานหลักจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการติดต่อประสานงานกับ
โครงการฯ 

ปม. 
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 ๖ ระเบียบการ 

๒. ระดับการสอบและคุณสมบัติ 
รหัส ระดับการสอบ คุณสมบัติ 
๐๓ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.ต.) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓ - ๔ 
๐๔ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.ป.) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๕ - ๖ 
๐๕ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต.) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
๐๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ป.) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า 
 หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องไม่ศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

๓. เน้ือหาและข้อสอบที่ใชใ้นการสอบ 
จ านวนข้อสอบ กระดาษค าตอบและเวลาสอบ  

 
รอบคัดเลือก 

รอบชิงชนะเลิศระดบั 
จังหวัดและระดบัภาค 

รอบชิงชนะเลิศระดบัชาต ิ

ข้อสอบปรนัย ๕๐ ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ ข้อ 
ข้อสอบอัตนัย - ๑ ข้อ ๑ ข้อ 
เวลาสอบ ๔๐ นาท ี ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี
ลักษณะข้อสอบ ความจ าและการประยุกต ์ ความจ าและการประยุกต ์ ความจ าและการประยุกต ์
กระดาษค าตอบ กระดาษค าตอบธรรมดา กระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ กระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ 

ไม่อนุญาตให้น าหนังสือ,นาฬิกาดิจิตอล,Smart Phone,Tablet, เข้าห้องสอบ 
  
เนื้อหาข้อสอบปรนัยที่ใช้สอบในแต่ละรอบ 

ล าดับ หัวข้อธรรม รอบคัดเลือก 
(ชิงชนะเลิศระดับสถานศึกษา) 

รอบชิงชนะเลิศระดบั 
จังหวัดและระดบัภาค 

รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาต ิ

๑ มงคลสูตร / / / 
๒ กฎแห่งกรรม / / / 
๓ ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย - / / 
๔ พุทธประวัต ิ - / / 
๕ ทาน ศีล ภาวนา (หนังสือชีวิตออกแบบได้) - - / 
๖ มารยาทชาวพทุธ/ 

เปิดโลกทัศน์วฒันธรรมชาวพทุธ 
- - / 

  
 เนื้อหามงคลสูตรที่ใช้ในการสอบในแต่ละระดับการสอบ 
ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.๓ - ป.๔) มงคลสูตร มงคลที่ ๑ - ๑๐ 
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ - ป.๖)  มงคลสูตร มงคลที่ ๑ - ๒๑ 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) มงคลสูตร มงคลที่ ๑ - ๓๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า 

มงคลสูตร มงคลที่ ๑ - ๓๘ 

๔. การสอบรอบคัดเลือก 
๔.๑ วิธีการสอบ ท่านสามารถเลือกวิธีการสอบได้ ๒ รูปแบบดงันี ้
 ๔.๑.๑ วิธีการสอบแบบปกต ิ

- โครงการฯ ส่งหนังสือ และข้อสอบรอบคัดเลือกพร้อมเฉลย ให้โรงเรียนทางไปรษณีย์ 
- สอบในโรงเรียนของท่านเอง โดยโรงเรียนของท่านเป็นผูจ้ัดสอบเอง 

   

ปม. 



 ๗ ระเบียบการ  

๔.๑.๒ วิธีการสอบแบบออนไลน์ 
- กรณีที่โรงเรียนของท่านต้องการหนังสืออ้างอิงในการสอบ โครงการฯ จะส่งไปให้เฉพาะหนังสือ  

แต่ไม่ได้สง่ข้อสอบให้กับโรงเรียนของท่าน 
- ผู้เข้าสอบแบบออนไลน์สอบได้ที่ www.vstarproject.com (ผู้เข้าสอบสามารถสอบที่ใดก็ได้ไม่จ ากัดว่า

จะต้องสอบที่โรงเรียนของตน) 
หมายเหตุ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือที่ใช้ในการสอบได้ที่ www.vstarproject.com 

๔.๒ วันสอบ 
- ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ตามวันและเวลาทีส่ะดวก) 
หมายเหตุ เมื่อจัดสอบเสร็จแล้ว   ไม่ควรมอบข้อสอบให้กับผู้สอบ  เพื่อป้องกันผู้ที่ยังไม่ได้ท าการสอบ   

เห็นข้อสอบก่อน ขอให้เก็บไว้กับอาจารย์ประสานงาน ไม่ต้องส่งคืนมาที่โครงการฯ 
- เมื่อจัดสอบเสร็จแล้ว โรงเรียนตรวจข้อสอบ จัดล าดับคะแนน และประกาศผลสอบให้นักเรียนทราบยกเว้นการ
สอบระบบออนไลน์ โครงการจะประมวลผลและประกาศผลสอบผ่านทาง www.vstarproject.com 

๔.๓  การส่งเอกสารผลการสอบ 
 ส่งใบสรุปผลการสอบรอบคัดเลือกฯ (ทก.๕-ปม.) โดยกรอกที่ www.vstarproject.com 

ภายในจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ มิฉะนั้นจะถือว่าโรงเรียนของท่านสละสิทธิก์ารเข้าสอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับจงัหวัดและระดับภาค 

๔.๔ จ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค 
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค คือนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 
ในการสอบรอบคัดเลือกในอัตรา ๑ คน ต่อผู้เข้าสอบจริง ๑๐ คน ในแต่ละระดับการสอบ โดยเศษให้ปัดขึ้น 
(พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าสอบจริงไม่ใช่จากจ านวนผูส้มัครสอบ) เช่น 

จ านวนนักเรียนทีส่อบรอบคัดเลอืก 
ในแต่ละระดบัการสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มสีิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับจังหวัดและระดับภาค 

๑ - ๑๐  คน ๑ คน 
๑๑ - ๒๐ คน ๒ คน 
๒๑ - ๓๐ คน ๓ คน 

                     ๓๑   คน ๔ คน 

 กรณีมีผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดบัภาคมากกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ เช่น มีจ านวนผู้
เข้าสอบจริงรอบคัดเลือก ๑๑ คน แต่ละคนได้คะแนนดังนี้  ๔๔, ๔๔, ๔๔, ๔๑, ๔๐, ๓๙, ๓๘, ๓๗, ๓๖, ๓๕,๓๕
มีอัตราผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคเท่ากับ ๒ คน แต่เนื่องจากมีผู้ได้คะแนน ๔๔
คะแนน ๓ คน เพราะฉะนั้นจะมีจ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคจริงเท่ากับ 
๓ คน คือผู้ที่ได้คะแนน ๔๔ คะแนนทั้งสามคน (คนที่ได้คะแนน ๔๑ คะแนน จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศ
ระดับจังหวัดและระดับภาค เนื่องจากมีจ านวนผู้มีสิทธิ์ครบตามอัตราที่ก าหนดแล้ว) 

๔.๕ รางวัลรอบคัดเลือก 
๔.๕.๑ เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่สอบผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดบัจังหวัดและระดับภาค 
 โรงเรียนเป็นผู้พิมพ์หรือเขียนชื่อนักเรียนและรายละเอียดในเกียรติบัตรเองเพื่อความสะดวกในการ

พิมพ์เกียรติบัตร ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง www.vstarproject.com 
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 ๘ ระเบียบการ 

๔.๕.๒ เกียรติบัตรที่มอบให้กับทุกโรงเรียนที่ส่งเอกสารผลสอบรอบคัดเลือกฯ (ทก.๕-ปม.) มายังโครงการฯ 
โดยกรอกเอกสารดังกล่าวที่ www.vstarproject.com มอบให้กับ 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา 
-  อาจารย์ประสานงานหลัก 
-  ผู้ช่วยอาจารย์ประสานงานหลัก 
-  อาจารย์ประสานงานร่วมทีมและผู้สนับสนุนโครงการฯ ในการจดักิจกรรมวันสอบทุกท่าน โดย 

กรอกรายชื่อในใบรายชื่ออาจารย์ประสานงานร่วมทีม และผูส้นบัสนนุโครงการ (ทก.๔) 
    ที่ www.vstarproject.com ภายในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ ๑. เกียรติบัตรที่โครงการฯ จะพิมพ์ชื่อและรายละเอียดให้คือ เกียรติบัตรของ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- อาจารย์ประสานงานหลัก 
- ผู้ช่วยอาจารย์ประสานงานหลกั   

 ๒. เกียรติบัตรนอกจากนี้โครงการฯ จะมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนเป็นผู้พิมพ์หรือเขียนชื่อนักเรียน
และรายละเอียดในเกียรติบัตรเอง 

๕. การสอบรอบชิงชนะเลศิระดับจังหวัดและระดับภาค 
๕.๑ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบ 

-  สอบพร้อมกันใน วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ 
-  โรงเรียนสามารถตรวจสอบศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเล ิศระดับจังหวัดและระดับภาค  

ที่ www.vstarproject.com ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
- โครงการฯ จะส่งใบแจ้งศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคทางไปรษณีย์ให้-

ถึงโรงเรียนของท่านภายในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
-   โครงการฯ ส่งผู้ประสานงานศูนย์สอบฯ (Supervisor) ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีจิตอาสาไปด าเนินการจัดสอบ 

ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ 
- กรณีผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถมาสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคได้ ไม่อนุญาตให้ส่งผู้อื่นเข้า

สอบแทน 
๕.๒ เกณฑ์การตดัสิน 

การพิจารณารางวัลประเภทบคุคล 
- รางวัลทั่วไป พจิารณาจากข้อสอบปรนัย ๑๐๐ คะแนน เป็นล าดับแรก 
- จะน าคะแนนข้อสอบอัตนัยมาพจิารณารางวัลที่ ๑ ประเภทบุคคลระดับจังหวัด และรางวัลที่ ๑ ประเภทบุคคล

ระดับภาค กรณีมีผู้ได้รับคะแนนข้อสอบปรนัยสูงสุดในจังหวัดเดียวกันหรือในภาคเดียวกันมากกว่า ๑ คน 
- ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ได้รับรางวัลซ้ ากันได้ แล้วเว้นรางวัลล าดบัต่อไป เช่น รางวัลที่ ๒ มี ๒ คน 

รางวัลที่ ๓ เว้นไป คนที่ได้คะแนนสงูในล าดับต่อมาได้รับรางวลัที่ ๔ 
การพิจารณารางวัลประเภทคะแนนรวมระดับจังหวัดและระดับภาค 
- พิจารณาโดยการน าคะแนนของผู้สอบทีไ่ด้คะแนนสูงสุด ๕ อันดบัแรก ของแต่ละระดับการสอบในแต่ละ

โรงเรียนมารวมกัน โรงเรียนใดได้คะแนนมากที่สุดถือเป็นผู้ได้รางวัลชนะเลิศ 
- โรงเรียนที่มีผู้สอบรอบชิงชนะเลศิ ไม่ถึง ๕ คน ในแต่ละระดับการสอบ จะไม่มีสิทธิไ์ด้รับรางวัลนี้ 

๕.๓ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติคือนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
๕.๔ การประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัจังหวัดและระดับภาค 

โครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดบัชาติทาง www.vstarproject.com 
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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 ๙ ระเบียบการ  

๕.๕ รางวัลระดับจงัหวัด 
๕.๕.๑ รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับจังหวัดในแต่ละระดับการสอบ 

รางวัลที่ ๑    ทนุการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท     รางวัลที่ ๔    ทนุการศึกษา     ๗๐๐    บาท 
รางวัลที่ ๒    ทนุการศึกษา  ๙๐๐    บาท     รางวัลที่ ๕    ทนุการศึกษา     ๖๐๐    บาท 
รางวัลที่ ๓    ทนุการศึกษา  ๘๐๐    บาท     รางวัลที่ ๖ - ๑๐ ทุนการศึกษา ๕๐๐    บาท 
หมายเหตุ รางวัลระดับจงัหวัดและระดับภาค ผูไ้ด้รางวลัจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนน 

๕.๕.๒ รางวัลทุนการศึกษาประเภทคะแนนรวมระดับจังหวัดในแต่ละระดบัการสอบ 
 รางวัลชนะเลิศ    ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ ทุนการศึกษาประเภทคะแนนรวมระดับจังหวัด เปน็ทนุการศึกษาที่มอบให้โรงเรียน เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมกิจกรรมและการศึกษาพระพุทธศาสนา 

๕.๕.๓ รางวัลเกียรติบัตร 
เกียรติบัตรส าหรับนักเรียน 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ - ๑๐ ประเภทบุคคลระดับจังหวัด 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดบัที่ ๑ ประเภทบุคคล (ได้ ๗๐ คะแนนขึ้นไป) 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดบัที่ ๒ ประเภทบุคคล (ได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป) 
- ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดบัที่ ๓ ประเภทบุคคล (ได้ ๕๐ คะแนนขึ้นไป) 
หมายเหตุเกียรติบัตรรางวัลชมเชย โรงเรียนพิมพ์ชื่อและรายละเอียดในเกียรติบัตรเอง 
เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดับจังหวดั 

โครงการฯ จะพิมพ์ชื่อและรายละเอียดในเกียรติบัตรให้ 
 
๕.๖ รางวัลระดับภาค 

๕.๖.๑ รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับภาคในแต่ละระดบัการสอบ 
รางวัลที่ ๑    ทุนการศึกษา    ๓,๐๐๐  บาท          รางวัลที่ ๔    ทุนการศึกษา    ๑,๕๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒    ทนุการศึกษา    ๒,๕๐๐  บาท          รางวัลที่ ๕    ทุนการศึกษา    ๑,๒๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓    ทนุการศึกษา    ๒,๐๐๐  บาท 
หมายเหตุ รางวัลระดับภาค ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนนเป็นต้นไป 

๕.๖.๒ รางวัลทุนการศึกษาประเภทคะแนนรวมระดับภาค (ในแต่ละระดบัการสอบ) 
รางวัลชนะเลิศ    ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐  บาท 
หมายเหตุ ทุนการศึกษาประเภทคะแนนรวมระดับระดับภาค เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้โรงเรียน เพื่อ

ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมและการศึกษาพระพุทธศาสนา 
๕.๖.๓ รางวัลเกียรติบัตร 

เกียรติบัตรส าหรับนักเรียน ผู้ทีไ่ด้รางวลัที่ ๑ - ๓ ประเภทบุคคลระดับภาค 
เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดบัภาค 
หมายเหตุ เกียรติบัตรทั้งหมดนีโ้ครงการฯ จะพิมพช์ื่อและรายละเอียดให้ 

๖. การสอบรอบชิงชนะเลศิระดับชาต ิ
๖.๑ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบ 

- สอบพร้อมกัน วันเสาร์ที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียด ก าหนดการและการเดินทาง สามารถดูได้ที่ 
www.vstarproject.com (ทางโครงการแจ้งสถานที่สอบให้ทราบในภายหลัง) 

- กรณีผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถมาสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติได้ ไม่อนุญาตให้ส่งผู้อื่นเข้าสอบแทน 
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 ๑๐ ระเบียบการ 

๖.๒ เกณฑ์การตดัสิน 
การพิจารณารางวัลประเภทบคุคล 
- รางวัลทั่วไป พิจารณาจากข้อสอบปรนัย ๑๐๐ คะแนน เป็นล าดับแรก 
- ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนจากข้อสอบปรนัยสูงสุด ๑๐ อันดับแรกของแต่ละระดับการสอบ โครงการฯ จะน า

คะแนนจากข้อสอบอัตนัย ๑ ข้อ ๑๐ คะแนนมารวมด้วย เพื่อพิจารณาผลรางวัลชนะเลิศถึงรางวัลที่ ๑๐ 
- ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ได้รับรางวัลซ้ ากันได้ แล้วเว้นรางวัลล าดับต่อไป เช่น รางวัลที่ ๘ มี ๒ คน 

รางวัลที่ ๙ เว้นไป คนที่ได้คะแนนสูงในล าดับต่อมาได้รับรางวัลที่ ๑๐ 
การพิจารณารางวัลประเภทคะแนนรวมระดับชาต ิ
- พิจารณาโดยการน าคะแนนของผู้สอบที่ได้คะแนนสูงสุด ๕ อันดับแรก ของแต่ละระดับการสอบในแต่ละ

โรงเรียน มารวมกัน โรงเรียนใดได้คะแนนมากที่สุดถือเป็นผู้ได้รางวัลชนะเลิศ 
-  โรงเรียนที่มีผู้สอบรอบชิงชนะเลิศ ไม่ถึง ๕ คน ในแต่ละระดับการสอบ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ 

๖.๓ การประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาต ิ
โครงการฯ ประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัด ระดบัภาค ระดับชาติทาง 

www.vstarproject.com ในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๖.๔ รางวัลระดับชาต ิ

๖.๔.๑ รางวัลโล่เกียรติยศ 
โล่เกียรติยศ ประเภทบุคคลระดับชาต ิ
 ส าหรับโรงเรียนทีน่ักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดประเภทบุคคลระดับชาติทัง้ ๔ ระดับจ านวน ๔ โล ่
โล่เกียรติยศ ประเภทคะแนนรวมระดับชาติ 
 ส าหรับโรงเรียนทีไ่ด้รางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดับชาติ ทั้ง ๔ ระดบัจ านวน ๔ โล ่

๖.๔.๒ รางวัลทุนการศึกษา ประเภทบุคคลระดับชาติในแต่ละระดบัการสอบ 
รางวัลที่ ๑    ทนุการศึกษา    ๑๐๐,๐๐๐ บาท         รางวัลที่  ๖    ทุนการศึกษา    ๘,๐๐๐    บาท 
รางวัลที่ ๒    ทนุการศึกษา    ๓๐,๐๐๐   บาท         รางวัลที่  ๗    ทุนการศึกษา    ๗,๐๐๐    บาท 
รางวัลที่ ๓    ทนุการศึกษา    ๒๐,๐๐๐   บาท         รางวัลที่  ๘    ทุนการศึกษา    ๖,๐๐๐    บาท 
รางวัลที่ ๔    ทุนการศึกษา    ๑๐,๐๐๐   บาท         รางวัลที่  ๙    ทุนการศึกษา    ๕,๐๐๐    บาท 
รางวัลที่ ๕    ทุนการศึกษา    ๙,๐๐๐     บาท         รางวัลที่ ๑๐ – ๒๐ ทุนการศึกษา  ๓,๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ รางวัลชนะเลิศ ทนุการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาทนั้นจะแบ่งมอบให้ 
 - โรงเรียนที่สง่นักเรียนเข้าสอบ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - นักเรียนผูไ้ด้รับรางวัลจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท   

๖.๔.๓ รางวัลทุนการศึกษาประเภทคะแนนรวมระดับชาติ (ในแต่ละระดบัการสอบ) 
 รางวัลชนะเลิศ     ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท  จ านวน ๑ ทนุ 

หมายเหตุ ทุนการศึกษาประเภทคะแนนรวมระดับชาติ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้โรงเรียน เพื่อใช้ใน
การส่งเสริมกิจกรรมและการศึกษาพระพุทธศาสนา 

๖.๔.๔ รางวัลเกียรติบัตร 
เกียรติบัตรส าหรับนักเรียน 
- ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ถึง รางวัลที่ ๒๐ ประเภทบุคคลระดบัชาต ิ
เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียน 
-  โรงเรียนที่นักเรียนได้รบัรางวลัที่ ๑ - ๒๐ ประเภทบุคคลระดบัชาต ิ
- โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมระดับชาติ 
หมายเหตุ เกียรติบัตรทั้งหมดนีโ้ครงการฯ จะพิมพช์ื่อและรายละเอียดให้ 
 
 

ปม. 

http://tkn.ibscenter.net/


 ๑๑ ระเบียบการ  

๗. การรับประกาศผลสอบ เกียรติบตัร และการรับทุนการศกึษา 
๗.๑ โรงเรียนจะได้รับประกาศผลสอบของการสอบรอบชงิชนะเลิศระดับจังหวัดและระดบัภาค และการสอบรอบชงิ

ชนะเลิศระดบัชาต,ิเอกสารการรับทุนการศึกษา/เงินรางวัลและเกียรติบัตรทั้งหมดทางไปรษณยี์ 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 หมายเหตุ ไม่มีการประกาศคะแนนสอบของนักเรียนให้ทราบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๗.๒ โรงเรียนส่งใบกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร (ทก.๖-บช.) พร้อมแนบส าเนาหนา้สมุดบัญชีธนาคารในวันสอบรอบชิง

ชนะเลิศระดบัชาติ หรือทางไปรษณีย์ ส าหรับโอนรางวลัทุนการศึกษา ภายในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๗.๓   โครงการฯ โอนเงินทุนการศึกษา/เงินรางวัลให้กับโรงเรียนภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๘. ปฏิทินกิจกรรม 
 

ที่ กิจกรรม ก าหนดการ 

๑ วันสอบรอบคัดเลือก   
วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒ 

 โรงเรียนส่งใบสรุปผลการสอบรอบคัดเลือกฯ (ทก.๕-ปม.) โดยกรอกข้อมูลที่
www.vstarproject.com หากไม่ทันจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบรอบชิง
ชนะเลิศระดับจังหวัดและระดบัภาค 
 

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับ
จังหวัดและระดับภาคที่ www.vstarproject.com 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

๔ 
โรงเรียนได้รับใบแจ้งศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลศิระดับจังหวัด
และระดับภาคทางไปรษณีย ์

ภายในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๕ 
โรงเรียนส่งใบรายชื่ออาจารย์ประสานงานร่วมทีม และผู้สนับสนุนโครงการ 
(ทก.๔) ได้ที่ www.vstarproject.com ภายในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๖ วันสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัดและระดบัภาค วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๗ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลศิระดับชาต ิ
ทาง www.vstarproject.com 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๘ วันสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๙ 
โรงเรียนส่งใบกรอกข้อมูลบญัชีธนาคาร (ทก.๖-บช.) พร้อมแนบส าเนาหน้า
สมุดบัญชีธนาคารในวันสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ หรือทางไปรษณีย์ 

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ ที่ www.vstarproject.com 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๑๑ 
โรงเรียนจะได้รับประกาศผลสอบของการสอบรอบชิงชนะเลศิระดับจังหวัด
และระดับภาค และการสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ   เอกสารการรับ
ทุนการศึกษาและเกียรติบัตรของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ทางไปรษณีย์ 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๒  โครงการฯ โอนเงินรางวัลให้กบัโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๓ วันมอบโล่เกียรติยศ รางวัลระดับชาต ิ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(วันมาฆบูชา) 

ป.3 - ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า 
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 ๑๒ ระเบียบการ 

ระดับครูอาจารย์ 
๑. วิธีการด าเนินการ 
   โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” คร้ังที่ ๓๖ ระดับครูอาจารย์ มีรูปแบบการสอบ โดยจัดสอบเป็น ๒ รอบ คือ  

๑. รอบชิงชนะเลิศระดบัจังหวัดและระดับภาค 
๒. รอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ 

 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
๑. โครงการฯ ส่งหนังสือส าหรับใชใ้นการสอบของผู้สมัครสอบทุกคน 
๒. โครงการฯ ส่งใบแจ้งศนูย์สอบประจ าอ าเภอ (ศูนย์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค) และรายชื่อผู้มี

สิทธิ์เข้าสอบรอบชงิชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค 
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค เดินทางมาสอบ ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ 
๔. โครงการฯ ตรวจกระดาษค าตอบ ประมวลผล และจัดล าดบัคะแนนของผู้สอบตามคะแนนทีไ่ด้ 
๕. โครงการฯ  ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติทาง www.vstarproject.com 
๖. ผู้มีสิทธิ์สอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ เดินทางมาสอบ ณ ศูนยส์อบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 
๗. โครงการฯ ตรวจกระดาษค าตอบ ประมวลผล และจัดล าดบัคะแนนของผู้สอบตามคะแนนทีไ่ด้ 
๘. โรงเรียนส่งใบกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร (ทก.๖-บช.) พร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารในวันสอบรอบชิง

ชนะเลิศระดับชาติ หรือทางไปรษณีย์  
๙. โครงการฯ ส่งประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัจังหวัดและระดับภาค ประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ 

และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน 
๑๐. โครงการฯ โอนเงินรางวัลให้กับโรงเรียน 
๑๑. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาตริ่วมงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ 

หมายเหตุ ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ อาจารย์ประสานงานหลักจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการติดต่อประสานงานกับ
โครงการฯ 

๒. การสมัครสอบ 
- โรงเรียนสามารถ ดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.vstarproject.com 
- ค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาทต่อท่าน ท่านจะได้รับสื่อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบทุกท่าน 

๓. ระดับการสอบและคุณสมบัติ 
รหัส ระดับการสอบ 
๐๙ ครูอาจารย์ (คอ.) 

 คุณสมบัติ   
๑. เป็นครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งหมด 
๒. เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทั้งหมด 
๓. เป็นข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตา่งๆ 
๔. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร 

๔. เน้ือหาและข้อสอบที่ใชใ้นการสอบ 
 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ 

 - รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค :ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู 
 - รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ : ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู, ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย, ความดีสากล 
 หมายเหตุ  เนื้อหาที่ใช้ในการสอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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 ๑๓ ระเบียบการ  

จ านวนข้อสอบ กระดาษค าตอบและเวลาสอบ  
 รอบชิงชนะเลิศระดบั 

จังหวัดและระดบัภาค 
รอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ 

ข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ ข้อ 
ข้อสอบอัตนัย ๑ ข้อ ๑ ข้อ 

เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาท ี
ลักษณะข้อสอบ ความจ าและการประยุกต ์ ความจ าและการประยุกต ์
กระดาษค าตอบ กระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ กระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ 

 ไม่อนุญาตให้น าหนังสือเข้าสอบ ไม่อนุญาตให้น าหนังสือเข้าสอบ 

๕. การสอบรอบชิงชนะเลศิระดับจังหวัดและระดับภาค 
๕.๑ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบ 

-  สอบพร้อมกันในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
     เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ 
-  โรงเรียนสามารถตรวจสอบศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค ที่ 

www.vstarproject.com ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
- โครงการฯ จะส่งใบแจ้งศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคทางไปรษณีย์ให้

ถึงโรงเรียนของท่านภายในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
-   โครงการฯ ส่งผู้ประสานงานศูนย์สอบฯ (Supervisor) ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสา ไปด าเนินการจัด

สอบ ณ ศูนย์สอบประจ าอ าเภอ 
- กรณีผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่สามารถมาสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคได้ ไม่อนุญาตให้ส่งผู้อื่น

เข้าสอบแทน 
๕.๒ เกณฑ์การตัดสิน 

การพิจารณารางวัลประเภทบคุคล 
- รางวัลทั่วไป พจิารณาจากข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน เปน็ล าดับแรก 
- จะน าคะแนนข้อสอบอัตนัยมาพจิารณารางวัลที่ ๑ ประเภทบุคคลระดับจังหวัดและรางวัลที่ ๑ ประเภท

บุคคลระดับภาคกรณีมีผู้ได้รับคะแนนข้อสอบปรนัยสูงสุดในจังหวัดเดียวกันหรือในภาคเดียวกันมากกว่า๑คน 
- การพิจารณารางวัลที่ ๒ - ๓ ประเภทบุคคลระดับจังหวัด ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากนั ให้ได้รับรางวัลซ้ ากัน

ได้ เช่น รางวัลที่ ๒ มี ๒ คน รางวัลที่ ๓ ไม่ม ี
๕.๓ ครูอาจารย์ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ คือผูท้ี่มีคะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
๕.๔ การประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับจงัหวัด ระดบัภาค และระดับชาต ิ
๕.๕ โครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบชงิชนะเลิศระดับชาติ ทาง www.vstarproject.com ตั้งแต่วันศุกร์

ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๕.๖ รางวัลระดับจังหวัด 

๕.๖.๑ เงินรางวัล ประเภทบุคคลระดบัจังหวัด 
รางวัลที่ ๑    เงินรางวัล    ๓,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒    เงินรางวัล    ๒,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓    เงินรางวัล    ๑,๕๐๐  บาท 
หมายเหตุ  รางวัลระดับจงัหวัดและระดับภาค ผู้ได้รางวลัจะต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่า ๖๐ คะแนน 
 
 
 
 

คอ. 



 ๑๔ ระเบียบการ 

๕.๖.๒ รางวัลเกียรติบัตร 
เกียรติบัตรส าหรับผู้สอบ 
- ผู้ที่ได้รางวัลที่ ๑ - ๓ ประเภทบุคคลระดับจังหวัด 
- ผู้ที่ได้รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ ประเภทบุคคล (ได้ ๗๐ คะแนนขึ้นไป) 
- ผู้ที่ได้รางวัลชมเชยอันดบัที่ ๒ ประเภทบุคคล (ได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป) 
- ผู้ที่ได้รางวัลชมเชยอันดบัที่ ๓ ประเภทบุคคล (ได้ ๕๐ คะแนนขึ้นไป) 
หมายเหตุ เกียรติบัตรทั้งหมดนี้โครงการฯ จะพิมพ์ชื่อและรายละเอียดให้ 

๕.๗ รางวัลระดับภาค 
๕.๗.๑ เงินรางวัล ประเภทบุคคลระดับภาค 

รางวัลที่ ๑    เงินรางวัล    ๘,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒    เงินรางวัล    ๗,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓    เงินรางวัล    ๖,๐๐๐  บาท 
หมายเหตุ  รางวัลระดับภาค ผู้ได้รางวัลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนนเป็นตน้ไป 

 ๕.๗.๒ รางวัลเกียรติบัตร 
เกียรติบัตรส าหรับผู้สอบ ผู้ทีไ่ดร้างวัลที่ ๑ - ๓ ประเภทบุคคลระดับภาค (โครงการฯ จะพิมพ์ชือ่และ
รายละเอียดให้) 

๖. การสอบรอบชิงชนะเลศิระดับชาต ิ
๖.๑ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการสอบ 

-  สอบพร้อมกันใน วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด
ติดตามใน www.vstarproject.com 
- กรณีผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่สามารถมาสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาตไิด้ ไม่อนุญาตใหส้่งผู้อื่นเข้าสอบแทน 

๖.๒ เกณฑ์การตดัสิน 
การพิจารณารางวัลประเภทบคุคล 
- รางวัลทั่วไป พิจารณาจากข้อสอบปรนัย ๑๐๐ คะแนน เป็นล าดับแรก 
- ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนจากข้อสอบปรนัยสูงสุด ๑๐ อันดับแรก โครงการฯ จะน าคะแนนจากข้อสอบอัตนัย     

๑ ข้อ ๑๐ คะแนน มารวมด้วย เพื่อพิจารณาผลรางวัลชนะเลิศถึงรางวัลที่ ๑๐ ระดับชาติ 
- ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ได้รับรางวัลซ้ ากันได้ แล้วเว้นรางวัลล าดับต่อไป เช่น รางวัลที่ ๘ มี ๒ คน 

รางวัลที่ ๙ เว้นไป คนที่ได้คะแนนสูงในล าดับต่อมาได้รับรางวัลที่ ๑๐ 
๖.๓ การประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ 

 โครงการฯ ประกาศผลสอบรอบชิงชนะเลิศ ระดบัจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ทาง 
www.vstarproject.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๖.๔ รางวัลรอบชิงชนะเลิศระดับชาต ิ
๖.๔.๑ รางวัลโล่เกียรติยศ ส าหรับผู้สอบที่ได้คะแนนสูงสุดประเภทบุคคลระดับชาติ 
๖.๔.๒ เงินรางวัล ประเภทบุคคลระดับชาติ 

รางวัลที่ ๑   เงินรางวัล   ๑๐๐,๐๐๐  บาท         รางวลัที่ ๖   เงินรางวัล   ๑๘,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๒   เงินรางวัล   ๕๐,๐๐๐    บาท         รางวัลที่ ๗   เงินรางวัล   ๑๖,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๓   เงินรางวัล   ๔๐,๐๐๐    บาท         รางวัลที่ ๘   เงินรางวัล   ๑๔,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๔   เงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐    บาท         รางวัลที่ ๙   เงินรางวัล   ๑๒,๐๐๐  บาท 
รางวัลที่ ๕   เงินรางวัล   ๒๐,๐๐๐    บาท         รางวัลที่ ๑๐ เงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐  บาท 

๖.๔.๓ รางวัลเกียรติบัตร 
เกียรติบัตรส าหรับผู้สอบ ผู้ทีไ่ดร้างวัลที่ ๑ - ๑๐ ประเภทบุคคลระดับชาต ิ
เกียรติบัตรส าหรับโรงเรียน โรงเรียนที่มีผู้ได้รับรางวัลที่ ๑ - ๑๐ ประเภทบุคคลระดบัชาต ิ
หมายเหตุ เกียรติบัตรทั้งหมดนีโ้ครงการฯ จะพิมพช์ื่อและรายละเอียดให้ 

คอ. 
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 ๑๕ ระเบียบการ  

๗. การรับประกาศผลสอบ เกียรติบตัร และเงินรางวัล 
๗.๑ โรงเรียนจะได้รับประกาศผลสอบของการสอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ, เอกสาร

การรับเงินรางวัลและเกียรติบัตรทั้งหมด ทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 หมายเหตุ ไม่มีการประกาศคะแนนสอบของครูอาจารย์ให้ทราบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
๗.๒ โรงเรียนส่งใบกรอกข้อมูลบัญชธีนาคาร (ทก.๖-บช.) พร้อมแนบส าเนาหนา้สมุดบัญชีธนาคารในวันสอบรอบชิง

ชนะเลิศระดบัชาติ หรือทางไปรษณีย์ ส าหรับโอนรางวลัทุนการศึกษา ภายในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๗.๓ โครงการฯ โอนเงินรางวัลให้กับโรงเรียน ภายในวันพฤหัสบดีที ่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๗.๔ เกียรติบัตรของระดับครูอาจารย์ โครงการฯ จะพิมพ์ชื่อและรายละเอียดให้ทั้งหมด 
 

๘. ปฏิทินกิจกรรม 
ที่ กิจกรรม ก าหนดการ 

๑. 
โรงเรียนได้รับหนงัสือที่ใชใ้นการสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัจงัหวัด/ระดับภาค
และการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ 

ภายใน วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลิศ 
ระดับจงัหวัดและระดับภาคที่ www.vstarproject.com 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

๓ 
โรงเรียนได้รับใบแจ้งศูนย์สอบส าหรับการสอบรอบชิงชนะเลศิระดับจังหวัด
และระดับภาคทางไปรษณีย ์

ภายใน วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๔ วันสอบรอบชิงชนะเลิศระดับจงัหวัดและระดบัภาค วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๕ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทิธิสอบรอบชิงชนะเลศิระดับชาติ 
ที่ www.vstarproject.com 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๖ วันสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๗ 
โรงเรียนส่งใบกรอกข้อมูลบญัชีธนาคาร (ทก.๖-บช.) พร้อมแนบส าเนาหน้า
สมุดบัญชีธนาคารในวันสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ หรือทางไปรษณีย ์

ภายในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๘ 
โรงเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาต ิที่
www.vstarproject.com 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

๙ 

โรงเรียนจะได้รับประกาศผลสอบของการสอบรอบชิงชนะเลศิระดับจังหวัด
และระดับภาค และการสอบรอบชิงชนะเลิศระดบัชาติ เอกสารการรับ 
เงินรางวัล และเกียรติบัตรทั้งหมด ทางไปรษณีย์ 
 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑๐  โครงการฯ โอนเงินรางวัลให้กบัโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 

๑๑ วันมอบโล่เกียรติยศ รางวัลระดับชาต ิ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
(วันมาฆบูชา) 
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 ๑๖ ระเบียบการ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบส าหรับทุกระดับการสอบ 

๑. การสมัคร ไม่จ ากัดจ านวนผู้สมัครสอบ 
๒. การติดต่อกับโครงการฯ โทรศัพท์ ๐๘-๙๔๘๒-๗๖๗๐, ๐๘-๑๕๕๐-๑๐๙๕  โทรสาร ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๕-๖ 

ในการด าเนินโครงการ กรณุาตดิต่อมายังผู้ประสานงานโครงการฯ ในแตล่ะจังหวัด โดยดูรายชื่อ 
ผู้ประสานงานแต่ละจังหวดัในระเบียบการโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ที่อยู่ในเลม่เดียวกันน้ี 

๓. วันท าการของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ คือวันจนัทร์ ถึงวันเสาร ์ยกเว้นวันอาทิตย ์
เวลาท าการ คือ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

๔. การส่งเอกสารต่างๆ ให้จ่าหนา้ซองดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ส าคัญมาก!! ในการติดต่อกับโครงการฯ ขอความกรุณาท่านอาจารย์สอบถามและจดจ าช่ือเจ้าหน้าที่ที่ท่าน
ติดต่อด้วยทกุคร้ัง!! เพื่อการประสานงานและการตามเร่ืองในครั้งต่อไปได้อยา่งรวดเร็วและไม่ตกหล่น 

๖. วันก าหนดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่โครงการฯ จะพจิารณาจาก วันประทับตราไปรษณีย์ของเอกสาร 

๗. วันที่โรงเรียนได้รับเอกสาร หรือสิ่งที่โครงการฯ ส่งไปให้ที่ระบุในก าหนดการ คือ วันที่เอกสารหรือสิ่งของเหล่านั้นจะต้อง
ถึงโรงเรียนของท่านแลว้ กรณีทีท่่านไม่ได้รบัเอกสารหรือสิ่งของหลังจากวันน้ัน ขอความกรุณาโทรศัพท์มาสอบถาม
ทางโครงการฯ ทนัทีเพราะอาจจะมีความผิดพลาดและตกหลน่จากการจัดส่ง 

๘. การติดต่อกับโครงการฯ ทุกครั้ง กรุณาแจ้ง รหัสโรงเรียน (๖ หลัก) ของท่านด้วย  

๙. การส่งเอกสาร (ทก.๕-อป.) (ทก.๕-ปม.) (ทก.๔) (ทก.๖- บช) ฯลฯ ท่านสามารถส่งเอกสารดงักล่าวโดยกรอกข้อมูลมา
ที่ www.vstarproject.com โดยสามารถศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการส่งเอกสารได้ที่เวป็ไซดด์ังกล่าว 

 
ระเบียบการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  

 

 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สากล 
 ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
 
 
 
  

ช่ือ ท่ีอยูผู่ส่้ง 
......................... 
......................... 
......................... 

แสตมป์ 

รหัสโรงเรียน 
 

      
 
 

กรุณาส่ง 
 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางกา้วหนา้” 
 ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ 
 ๒๓/๒ ม.๗ ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง 
 จ.ปทุมธานี  รหสัไปรษณีย ์๑๒๑๒๐ 

ตัวอย่างการจ่าหน้าซอง 
 



 ๑๗ ระเบียบการ  

 
 
 

 
Zone จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 
กรุงเทพมหานคร Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

โซน๑ 

หัวหน้าโซน ประวิทย์ นกหรีด ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๓๒ prawit072@gmail.com 
สพป. และ สพม.เขต ๒ วรรณา นารัชชะ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๘๕ wannawavbkk@gmail.com 
ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และ สพ
ม.เขต ๑ 

อัญชลี แก้วรัตน์ 
อภิชาติ แสนยาวิชัย 

๐๙-๙๐๐๑-๔๔๘๖ 
๐๘-๘๒๓๑-๗๗๖๓ 

dek.vstarbangkok@gmail.com 
Saenyawichai_nong@hotmail.com 

ภาคกลาง Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

โซน ๒ 

หัวหน้าโซน นรินทร์ เย็นใจ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๑๘ narin81@gmail.com 
นนทบุรี และสพม.เขต ๓ ลลิตา ทั่งทอง ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๔ biwlalita@gmail.com 
ปทุมธานี และ สพม.เขต ๔ ชลธิชา หาสุระ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๓๓ hasura.chon@gmail.com 
สมุทรปราการ จันทร์ทา นาถาพันธ์ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๐๗ anata_w@hotmail.com 

โซน ๓ 

หัวหน้าโซน นรินทร์ เย็นใจ ๐๘-๓๕๔๐-๖๓๑๘ narin81@gmail.com 

พระนครศรีอยุธยา 

พรพิรุณ ราชวงศ์
เมือง(เขต ๑) 
นันทพร คุณชัชวาล 
(เขต ๒) 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๐ 
๐๘-๘๐๐๒-๖๒๔๑ 

kaengkoy@gmail.com 
nonekuza@gmail.com 

สมุทรสงคราม 
พรพิรุณ ราชวงศ์
เมือง 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๐ kaengkoy@gmail.com 

อ่างทอง 
บุญญรัตน์ ตั้ง
ปฏิการ 

๐๙-๑๒๘๗-๐๑๑๒ manyfriendlove@gmail.com 

โซน ๔ 

หัวหน้าโซน สาวิตรี อินบุญ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๙๑ vstarmiddle@gmail.com 
ชัยนาท อรอนงค์ วงศ์วันดี ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๔ vstarmiddle@gmail.com 
ลพบุรี นิตยา ศรีบุญเรือง ๐๘-๔๔๐๔-๒๒๘๖ vstarmiddle@gmail.com 

สระบุรี 

บุษบา แสนดี  
(เขต ๑) 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๓ vstarmiddle@gmail.com 

อรอนงค์ วงศ์วันดี 
(เขต ๒) 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๔ vstarmiddle@gmail.com 

สิงห์บุรี และสพม.เขต ๕ บุษบา แสนดีี ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๙๓ vstarmiddle@gmail.com 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 



 ๑๘ ระเบียบการ 

 
 
 

Zone จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 
ภาคกลาง Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๘๓ 

โซน ๕ 

หัวหน้าโซน สาวิตรี อินบุญ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๙๑ vstarmiddle@gmail.com 
นครปฐม ณัฏฐาเนตร เหมกระศรี ๐๘-๙๘๓๐-๐๘๑๔ vstarmiddle@gmail.com 
สมุทรสาคร นฤมล แซ่เตี๋ยว ๐๙-๘๒๔๘-๙๐๗๒ vstarmiddle@gmail.com 
อุทัยธานี จุรีพร ทองเฟ่ือง ๐๙-๗๒๓๗-๑๖๗๒ vstarmiddle@gmail.com 

ภาคตะวันตก Fax.๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

โซน ๖ 

หัวหน้าโซน ณฤทธิ์ ยอดวิชา ๐๙-๐๕๒๙-๓๖๖๒ narith.ibs@gmail.com 
กาญจนบุรี ณฤทธิ์ ยอดวิชา ๐๙-๐๕๒๙-๓๖๖๒ narith.ibs@gmail.com 
ราชบุรี และ สพม.เขต ๘ ณฤทธิ์ ยอดวิชา ๐๙-๐๕๒๙-๓๖๖๒ rawii072@gmail.com 
สุพรรณบุรี และสพม.เขต 
๙ 

นิภารัตน์ เนียมเพราะ ๐๙-๔๔๘๐-๔๔๖๒ bieniparat@gmail.com 

โซน ๗ 

หัวหน้าโซน ประอรรัตน์ ข่าวดี ๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ praornrat09@hotmail.com 

ประจวบคีรีขันธ์ ประอรรัตน์ ข่าวดี 
สมพล ธรรมวิจิตรกุล 
ญาณิศา เมนะเนตร 

๐๘-๓๕๔๐-๖๔๒๑ 
๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๑ 
๐๘-๘๐๙๗-๖๐๖๖ 

praornrat09@hotmail.com 
man.west4@gmail.com 
mikumassu37@gmail.com 

เพชรบุรี และ สพม.เขต 
๑๐ 

ภาคตะวันออก Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๗๘ 

โซน ๘ 

หัวหน้าโซน วรรณิศา รอดความทุกข์ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๙๐ jangbeejo@gmail.com 
ชลบุรี และสพป.เขต๑-๓
และนายกเมืองพัทยา 

วรรณิศา รอดความทุกข์ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๙๐ jangbeejo@gmail.com 

จันทบุรี สพป.เขต๑-๒
และเขต๑๗-๑๘,  
ตราด, ระยอง 
 และ เขต ๑-๒ 

ชลาธาร ชูเชิด 
อภิรุจี มนตรี 

๐๘-๘๐๐๒-๖๒๔๓ 
๐๙-๐๔๘๔-๕๙๖๕ 

puynarak072@gmail.com 
apirumon.072@gmail.com 

โซน ๙ 

หัวหน้าโซน วรรณิศา รอดความทุกข์ ๐๘-๒๗๘๒-๑๗๙๐ jangbeejo@gmail.com 
ฉะเชิงเทรา และสพม.เขต ๖ สุพัตรา เสนาจ ๐๙-๔๔๘๐-๖๑๙๓ sanaj072@gmail.com 
สระแก้ว และ สพม.เขต ๗ สุพัตรา เสนาจ ๐๙-๔๔๘๐-๖๑๙๓ sanaj072@gmail.com 
ปราจีนบุรี ปทุมวดี ต่อมแสง ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๙ 

 
นครนายก นิภาวรรณ บุญสว่าง ๐๘-๘๐๐๒-๖๒๓๑ pangpangnipawan@gmail.com 

 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 



 ๑๙ ระเบียบการ  

 
 
 

Zone จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 
ภาคใต ้ Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๑๙ 

โซน ๑๐ 

หัวหน้าโซน อรรถวุฒิ คงเทพ ๐๘-๓๕๔๐-๙๗๖๙ atawut2527@gmail.com 
ตรัง และสพม.เขต ๑๓ ชลิดา แซ่ก า ๐๖-๒๗๖๓-๒๐๒๐ chitangmae@hotmail.com 

พัทลุง 
ฤทัยรัตน์ คงเพชร 
พลวัต รัตนญา 

๐๘-๔๖๕๔-๓๖๗๒ 
๐๖-๑๘๘๒-๙๙๐๐ 

ruthairat367@gmail.com 
phonlawattsw@gmail.com 

ระนอง รัตนาวลี รักษายศ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๑๕ piacha452532@gmail.com 
สุราษฎร์ธานี และ สพม.
เขต ๑๑ 

ฤทัยรัตน์ คงเพชร ๐๘-๔๖๕๔-๓๖๗๒ ruthairat367@gmail.com 

โซน ๑๑ 

หัวหน้าโซน อรรถวุฒิ คงเทพ ๐๘-๓๕๔๐-๙๗๖๙ atawut2527@gmail.com 

กระบี่ 
วรพิสิษฐ์ ทะรารัมย์ 
ชลิดา แซ่ก า 

๐๙-๑๑๑๙-๑๘๙๗ 
๐๖-๒๗๖๓-๒๐๒๐ 

chanenarong4@gmail.com 
chitangmae@hotmail.com 

นครศรีธรรมราช, สพม.
เขต ๑๒ 

บุษบา วัดศรี ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๖ budsaba072@gmail.com 

ชุมพร รัตนาวลี รักษายศ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๑๕ piacha452532@gmail.com 
พังงา อรประภา สากูต ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๗๑ opora.66.ku@gmail.com 
ภูเก็ต อรประภา สากูต ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๗๑ opora.66.ku@gmail.com 
สพม.เขต ๑๔ อรประภา สากูต ๐๘-๘๐๐๒-๖๓๗๑ opora.66.ku@gmail.com 

โซน ๑๒ 

หัวหน้าโซน 
จารุวรรณ เสริมวรา
พันธ์ 

๐๘-๘๐๐๒-๖๓๕๙ jsermwaraphan@gmail.com 

นราธิวาสและ สพม.เขต 
๑๕ ปัตตานี และ ยะลา 

สุนิสา วรรณกิจ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๗ wannakit.su@gmail.com 

สงขลา และ สพม.เขต ๑๖ อนุชิต คงจันทร์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๑๖ anuchit.kj.la283@gmail.com  
สตูล อนุชิต คงจันทร์ ๐๙-๑๕๕๗-๗๙๑๖ anuchit.kj.la283@gmail.com  

ภาคเหนือ Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๒ 

โซน ๑๓ 

หัวหน้าโซน ชวลิต ยะถาคาร ๐๘-๒๗๙๐-๗๒๕๐ tee7323@gmail.com 
เชียงใหม่ และสพม.เขต 
๓๔ 

รพีพงศ์ เรือนทน 
บรรพต แซ่ย่าง 

๐๙-๑๑๑๙-๑๘๙๒ 
๐๙-๔๔๘๐-๖๑๗๒ 

eddy.ebs072@gmail.com 
potentt338@gmail.com 

แม่ฮ่องสอน ธงไชย โพธิ์ศรีแก้ว ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๖๔ thongchaipsk@gmail.com 
ล าพูน สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๐๑ sukawut@gmail.com 

 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 



 ๒๐ ระเบียบการ 

 
 
 

Zone จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

โซน ๑๔ 

หัวหน้าโซน กุลชาดา เทศบุตร ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๕ wan.in072@gmail.com 
เชียงราย และสพม.เขต ๓๖ สุพิชชา ชาติสุนทร ๐๘-๔๖๒๓๑๒๑๙ ple.chartsoontorn@gmail.com 

น่าน, แพร่ และสพม.เขต 
๓๗ 

กนิษฐา ฤทธิแผลง ๐๘-๔๖๐๐๗๒๖๘ kanittha268@gmail.com 

พะเยา กุลชาดา เทศบุตร ๐๙-๑๑๑๙-๑๙๑๕ wan.in072@gmail.com 
ล าปาง และ สพม.เขต ๓๕ ปานวาด โกศลด ารง ๐๘๒-๘๙๑-๗๗๙๒ pradchaya072@gmail.com 

โซน ๑๕ 

หัวหน้าโซน ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ ์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๖ harusakii47@gmail.com 
ก าแพงเพชร และสพม.
๔๑ ,สพป.เขต๑-๒ 

รัชนก วังใหม ่ ๐๖-๑๘๒๓-๖๐๘๓ ratchanoktkn@gmail.com 

นครสวรรค์ และ สพป.
เขต ๑-๓ ,สพม.๔๒ 

ดวงใจ สุขเลิศ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๓๒ dangjai24@gmail.com 

พิษณุโลก และ สพม.เขต 
๓๙ 

ธัญญาภรณ์ ปิติภิรมย์
สกุล 

๐๖-๑๘๒๓๕๓๖๖ May072.072@gmail.com 

โซน ๑๖ 

หัวหน้าโซน ทันจิตร สีหา ๐๙-๕๑๑๖-๒๑๖๒ thanchitpumm@gmail.com 

ตาก,สุโขทัย และ สพป.
เขต๑,สพม.เขต ๓๘ 

พงศ์ศักดิ์ สิงห์โท ๐๙-๘๗๗๒-๙๒๗๐ pongsaktam99@gmail.com 

เพชรบูรณ์ และ สพป.พช.
เขต๑-๓,สพม.เขต ๔๐ 

มโนชา วงษ์สุวรรณ ๐๘-๐๐๖๗-๖๗๓๕ Mr.Manocha072@gmail.com 

อุตรดิตถ์ สพป.เขต๑ เขต
๒ 

ทันจิตร สีหา ๐๙-๕๑๑๖-๒๑๖๒ thanchitpumm@gmail.com 

พิจิตร และสพป.เขต๑-๒,
สพม.๔๑ 

ภานุเดช สุภาผล ๐๘-๔๖๓๖-๗๐๗๒ icebuubc@gmail.com 

ภาคอีสาน Fax. ๐-๒๘๓๑-๑๒๘๔ 

โซน ๑๗ 

หัวหน้าโซน สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น ๐๘-๓๕๔๐-๖๗๒๖ siriratao@gmail.com 
เลย และ สพม.เขต ๑๙ หนึ่งฤดี สุขสมโพชน์ ๐๖-๒๗๖๓-๑๐๑๐ suksompodtoye@gmail.com 

หนองคาย, สพม.เขต ๒๑ 
และหนองบัวล าภู 

ทักษพร ภารพัฒน์ ๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๘ jobjab072@gmail.com 

อุดรธานี และ สพม.เขต 
๒๐ 

สุดารัตน์ มะโนขันธ์ ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๔๒ sudarat-tuktik@hotmail.com 

 
 
 

รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 



 ๒๑ ระเบียบการ  

 
 
 

Zone จังหวัดที่ดูแล ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ Email Address 

โซน ๑๘ 

หัวหน้าโซน สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น ๐๘-๓๕๔๐-๖๗๒๖ siriratao@gmail.com 
นครพนม และสพม.เขต 
๒๒ มุกดาหาร รุ่งทวี บานศรี 

รณชัย หล้าคอม 
๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๐ 
๐๙-๘๖๐๑-๙๐๓๗ 

bansee๒๔@gmail.com 
ronnachailakhom@gmail.com บึงกาฬ สกลนคร และ สพ

ม.เขต ๒๓ 

โซน ๑๙ 

หัวหน้าโซน วิศรุต ตั้งไพโรจน์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๘ tangpairoj17@gmail.com 

กาฬสินธุ์ และสพม.เขต ๒๔ 
ทรงฤทธิ์ เวชยันต์ 
เบญจวรรณ ส่งเสริม 

๐๙-๙๒๘๖-๕๕๘๑ 
๐๙-๑๕๕๗-๗๙๒๖ 

kunzong072@gmail.com 
kat06ben@gmail.com 

ขอนแก่น และสพม.เขต ๒๕ รัตนาภรณ์ แสงสว่าง 
ปัญญา ศรีสุทธิ 

๐๙-๑๑๑๙-๒๐๐๓ 
๐๙-๑๑๑๙-๒๐๓๔ 

maymm072@gmail.com 
breezepanya@gmail.com 

มหาสารคาม และ สพม.
เขต ๒๖ 

ทรงฤทธิ์ เวชยันต์ 
อรณิช วิชัย 

๐๙-๙๒๘๖-๕๕๘๑ 
๐๖-๒๗๘๒-๖๗๘๒ 

kunzong072@gmail.com 
orranit1@gmail.com 

ร้อยเอ็ด และสพม.เขต ๒๗ มณฑล บุญโต ๐๘-๘๐๐๒-๖๑๔๑ boonto1330@gmail.com 

โซน ๒๐ 

หัวหน้าโซน จรสธิป แก้วเกตุ ๐๘-๘๓๙๙-๙๖๓๕ jarostip.mf@gmail.com 
ยโสธร, อ านาจเจริญ ปวีณ์กร ด้วงที่สุด ๐๙-๙๒๘๖-๕๕๒๘ psychologyinme@gmail.com 

ศรีสะเกษ และสพม.เขต ๒๘ จรสธิป แก้วเกตุ ๐๘-๘๓๙๙-๙๖๓๕ jarostip.mf@gmail.com 
อุบลราชธานี และ สพม.
เขต ๒๙ 

ปวีณา วันดึก 
รัตนา อรัมสัจจากูล 

๐๙-๙๒๘๖-๕๕๑๐ 
๐๘-๒๗๘๒-๖๙๖๒ 

muaymmc072@gmail.com 
nokibso9@gmail.com 

โซน ๒๑ 

หัวหน้าโซน วิศรุต ตั้งไพโรจน์ ๐๘-๓๕๔๐-๗๙๙๘ tangpairoj17@gmail.com 
ชัยภูมิ และสพม.เขต ๓๐ อ าไพ แพทย์อ้อ ๐๖-๒๘๒๐-๗๒๘๗ a.ampai2012@gmail.com 
นครราชสีมา และ สพม.
เขต ๓๑ 

เสาวนีย์ อ้ึงวงษ์ ๐๘-๖๔๗๘๓๓๖๑ soawanee_072@hotmail.com 

บุรีรัมย์ และสพม.เขต ๓๒ ดวงเนตร สว่างภพ ๐๖-๒๘๒๐-๗๒๘๒ pinderkader26@gmail.com 
สุรินทร์ และสพม.เขต ๓๓ นิพนธ์ แสนวังศรี ๐๖-๑๘๘๗-๓๐๓๐ niphon.saenwangsri@gmail.com 

 

รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด 


