
 
 

ประกาศส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 
(ศูนย์สอบกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                             ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
                                            -------------------000------------------ 
                ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จะได้ด าเนินการทดสอบทาง
การศึ กษ าระดั บ ช าติ ด้ านพ ระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET)         
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา  พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตาม
หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิชาภาษาบาลี  พุทธประวัติ ธรรมะ และวิชาวินัย นั้น 
                  เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ของระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (สนามสอบที่ 1)  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ศูนย์สอบส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 
(ศูนย์สอบที่ 5) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยมีรายนามดังต่อไปนี้  

1. กรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่อ านวยการจัดสอบ เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ เช่น  
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           นางนภาภรณ์  รักสกุลกานต์  รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ หัวหน้าสนามสอบ 

2. กรรมการกลาง ประจ าสนามสอบ  ท าหน้าที่ 
1. เก็บรักษาข้อสอบในลักษณะการเก็บเอกสารลับทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
2. เบิก/จ่าย เก็บ นับข้อสอบ  ผนึกซองและดูแลการจัดกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบ 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย                 
                 2.1 นายภูวรินทร์  ชัยชาญ                  กรรมการกลาง 
                 2.2 นายวีระศักดิ์  บางโรย                  กรรมการกลาง 

      2.3 นางอัมพวัล    วิจารณ์                   กรรมการกลาง  
      2.4 นางขนิษฐา  คมข า                       กรรมการกลาง   

                2.5  นางสาววิไลวรรณ  ธนหมี              กรรมการกลาง 
                2.6  นางสาวนภารัตน์  อัมพร               กรรมการกลาง  
                2.7  นางเยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว             กรรมการกลาง   
                2.8  นางสาวรัตนา  กัญจนวัตตะ            กรรมการกลาง     
                2.9  นางสุชัญญา  คุณยศยิ่ง                 กรรมการกลาง   
                2.10 นายมณีศักดิ์  โพธายะ                  กรรมการกลาง 
               2.11 นายสุทธิพร  ในยะแจ่ม                 กรรมการกลาง 
                2.12 นางสาวพัทธ์จิรา หัตถกิจโกวิท        กรรมการกลาง 
 



             3. กรรมการคุมสอบ ท าหน้าที่ ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตาม
ระเบียบการสอบ ประกอบด้วย 
 

กรรมการคุมสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ที ่ หมายเลขห้องสอบ ชื่อ-สกุล ผู้คุมสอบ ต าแหน่ง 

1 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 3 
นางสาวศิริธร  สมจ๊ะ 
นางสาวศิริพร  ปัญญายิ่ง 

คร ู

2 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 4 
นางสาวประติญาณ  กิ่งสุวรรณพงษ์ 
นางสุทธิลักษณ์  เมืองพรหม   

คร ู

3 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 5 
นางฐานุตรา  วราเดชาวงศ์ 
นางสาวสิริกร  สามะบุตร 

คร ู

4 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 27 
นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี 
นางสาวพนิตาพร  สายปัญญา 

คร ู

5 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 28 
นายชัยพร  คีรีร าไพ 
นายศรุต  ทะนานแก้ว 

คร ู

6 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 29 
นางสาวณิรินทร์รดา  ปรมสุข 
นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว 

คร ู

7 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 31 
นางสาวกรรณิการ์  ค าปัน 
นายศรชัย  หนองคู 

คร ู

8 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 32 
นางสาวกชพรรณ  กันทาทอง 
นายชัยยศ  สว่างพ้ืน 

คร ู

9 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 33 
นายประวิทย์  กันทาทอง 
นายณัฐวุฒิ  จิตกาวิน 

คร ู

10 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

A 34 
นางวรรณา  คุณล้าน 
นายกมลชัย  กิตติทรัพย์ 

คร ู
 

11 
 

อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 
B 4 

นางโฉมฉาย  พานแก้ว 
นายวัชระ  ค ารินทร์ 

คร ู

12 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

B 5 
นางสาวสมจิตร  เรือนค า 
นางสาวสุวิมล  ตั๋นโน 

คร ู

13 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

B 6 
นายศักดิ์ชัย  สถานเดิม 
นายสมพร  ธนูแปง 

คร ู

14 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

B 7 
นางสาวรัตนา  หล่าสูงเนิน 
ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย  มูลอินต๊ะ 

คร ู

15 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

B 13 
นางสาวนิตยา  คิดชอบ 
นายไพบูลย์  เตจ๊ะมงคล 

คร ู

16 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

B 14 
นางจอย  กิริยา 
นายกิตติวัจน์  วรวัฒน์จีรายุ 

คร ู

    



ที ่ หมายเลขห้องสอบ ชื่อ-สกุล ผู้คุมสอบ ต าแหน่ง 

17 
อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ 

B 15 
นายเสกสรร  นาวิศิษฎ์ 
นายสมดุลย์  ลาดดี 

คร ู

18 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

322 
นางสาวประภาพรรณ  ธรรมเดช 
นายสุชัย  ธรรมกฤษฎิ์ 

คร ู

19 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

323 
นางสาวมธุรส  พวงบุปผา 
นายสมบุญ  ธีรวังโส 

คร ู

20 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

324 
นางอรชพร  กาวิชัย 
นายกิตติพงษ์  วงศ์ฟ้าเลื่อน 

คร ู

21 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

325 
นางสาวภัทรานิษฐ์  ถิรวัฒนภัทร์ 
นายคณาวุฒิ  ค าพินิจ 

คร ู

22 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

326 
นางสาวศุภดาภา  รัศมีจิรา 
นายทนงศักดิ์   นันทะเครือ 

คร ู

23 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

327 
นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม 
นายเกียรตินิยม  ค าจินา 

คร ู

24 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

328 
นายสุรพงศ์  ชูอรรถ์ 
นายบุญทอง  ทองสุขรุจี 

คร ู

25 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

332 
นางผานิ  ล่ามกิจจา 
นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ 

คร ู

26 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

333 
นางณัฐพิมล  ธนัตถ์สะอาดอาวุธ 
นายบุญสวย  เสายะ 

คร ู

27 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

334 
นางสาวกนิษฐา  ธนปรีชากิจ 
นายพิชาภพ  ธงไชยสกุล 

คร ู

28 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

335 
นางอัญชัน  ใจแก้ว 
นายยงยุทธ  ผิวขาว 

คร ู

29 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

336 
นางสาวกัญญาภัค  ชุ่มเชย 
นายวิวัฒน์  พูลสวัสดิ์ 

คร ู

30 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

337 
นางสาวณัฐธิกานต์  ใจจินะ 
นายพิจิตร  ปิ่นแก้ว 

คร ู

31 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

338 
นางธนาลักษณ์  วัดเยื้อง 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยหมื่น 

คร ู

32 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

341 
นางจุฑารัตน์  เขื่อนจินดาวงศ์ 
นางสาวปาริชาต  สุริยะวงศ์ 

คร ู

33 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

342 
นางสาวศิริประภา  เพ็ชรคล้าย 
นางสาวจุฑามาศ  พงษ์ศิริวาณิชย์ 

คร ู

34 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

343 
นางสาวรุ้งทิพย์  ใจปวน 
นายถนอม  จองค า 

คร ู

    



ที ่ หมายเลขห้องสอบ ชื่อ-สกุล ผู้คุมสอบ ต าแหน่ง 

35 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

344 
นางสาวมลธิดา  กาวิลเครือ 
นางสาวมัลธิกา  ดาวแสง 

คร ู

36 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

345 
นางสาวสุพิชชา  เพชรรพีภัทร์ 
นางสาวณัฐนันท์  ยอดธนันชัย 

คร ู

37 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

346 
นางพิณทิพย์  ก๋องค า 
นางศุภลักษณ์  พ้ัวปล้อง 

คร ู

38 
ร่มเกล้าพระภูมินทร์ 

347 
นางสาววรินดา  อินทจักร์ 
นางสาวสายวาริน  ทาหาร 

คร ู
 
 

           4. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ท าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
                 4.1 นางสาววิไล  รังษี                   กรรมการประชาสัมพันธ์ 
 
           5. นักการภารโรง  ท าหน้าที่จัดห้องสอบ  เตรียมสถานที่ส าหรับการสอบให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 
                5.1 นายจรัล  กิริยา                      นักการภารโรง 
                5.2 นายสุกิจ  อินทะนัด                 นักการภารโรง 
                5.3 นายสุริยา  จริงมาก                 นักการภารโรง 
                5.4 นายส ารวย  จันทิมา                นักการภารโรง 
                5.5 นายวิรัตน์  ถนอมใจ                นักการภารโรง 
                5.6 นายสมนึก เดชคุณมาก             นักการภารโรง 
                5.7 นายหลาวทอง  สุขศรี              นักการภารโรง 
                5.8 นางศรีประพันธ์  ค าหล้า           นักการภารโรง 
                 

                ให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ งทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม 
  

               ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนมกราคม  พุทธศักราช 2561 
 

 
 

(พระครูสุนทรพิมลศีล) 
    ประธานศูนย์สอบกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5  

  (ศูนย์สอบที่ 5)  
(จังหวัดเชียงใหม่, ล าพูน, แม่ฮ่องสอน) 

 
                  

หมายเหตุ.  ในวันที่ 27 มกราคม 2561  เวลา 08.00-08.30 น. นิมนต์/เรียนเชิญ คณะกรรมการทุกท่าน  
               เข้าร่วมประชุมกัน  ณ  อาคารหอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่   


