
 
 

ประกาศส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 
(ศูนย์สอบกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5) 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                             ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 

----------------------000------------------------ 
 

                  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จะได้ด าเนินการทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติด้ านพระพุทธศาสนา (Buddhism National  Educational Test : B-NET)         
ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา  พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตาม
หลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วิชาภาษาบาลี  พุทธประวัติ ธรรมะ และวิชาวินัย นั้น 
                  เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET ในวันที่ 27 มกราคม 2561 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สนามสอบที่ 2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์สอบส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 (ศูนย์
สอบที่ 5) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

1. กรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่อ านวยการจัดสอบ เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ เช่น  
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             นายสุมนต์  มอนไข่   ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าสนามสอบ 
 

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

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
                  

                  2.1 นางชวนชม  บุญศิริ      กรรมการกลาง 
                  2.2 นางสาวนันทิกานต์  ไชยชาววงศ์            กรรมการกลาง 

        2.3 นายทองศุกร์  พูลสวัสดิ์             กรรมการกลาง   
                  2.4 นางสาวเสาวนีย์  ตั้งสัจจวงค์                 กรรมการกลาง 
                  2.5 นายธนิตพงศ์  ใจค า    กรรมการกลาง  
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             3. กรรมการคุมสอบ ท าหน้าที่ ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตาม
ระเบียบการสอบ ประกอบด้วย 

กรรมการคุมสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ที ่ หมายเลขห้องสอบ ชื่อ-สกุล ผู้คุมสอบ ต าแหน่ง 

1 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

422 
นางสไบทิพย์  ตั้งใจ 
นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน 

คร ู

2 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

423 
นางรัตนา  วุฒินันท์สุรสิทธิ์ 
นางสาวลัดดา  แซ่เฒ่า 

คร ู

3 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

424 
นางเมธาพร  เบลีย์ 
นายเดชา  เมธีวัฒนากุล 

คร ู

4 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

425 
นางสาววริษา  ปลื้มฤดี 
นางพรภมน  ศรีปันราช 

คร ู

5 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

426 
นางสาวสิริลักษณ์  อินทรศรี 
นายไตรวิทย์  แสนค าวินิจ 

คร ู

6 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

427 
นางโสดา  ทิพย์สุบรรณ 
นางปราณี  แก้วเป็ง 

คร ู

7 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

432 
นางปันพรวรินทร์  พรนภัสสกุล 
นายปวิตร  อรชัย 

คร ู

8 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

433 
นางจันทร์เพ็ณ  จินกระวี 
นายจตุรงค์  ค าใส 

คร ู

9 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

434 
นางพรทิพย์  วงศ์ชรัตน์ 
นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว 

คร ู

10 
อาคารเรียน 3 (อินทนนท์) 

435 
นางสาวจันทร์ดี  ดีฟั่น 
นายปรีชา  เอ้ืองค า 

คร ู
 

11 
 

อาคารเรียน 4 (อาคารสุเทพ) 
232 

นางจิราพรรณ  โศภนะศุกร์ 
นายศิริสิทธิ์   วรโงน 

คร ู

12 
 

อาคารเรียน 4 (อาคารสุเทพ) 
233 

นางพรฤทัย  มณีวรรณ 
นายวุฒิชัย  อุ่นค า 

คร ู

13 
อาคารเรียน 4 (อาคารสุเทพ) 

234 
นางรัชนีกร  วาริชสมบัติ 
นางจรรยาลักษณ์  เตชาวงศ์ 

                คร ู
 

14 
อาคารเรียน 4 (อาคารสุเทพ) 

235 
นายณัฐวัฒน์  ค าลือ 
นายชัยยา  บุญมา 

คร ู

15 
อาคารเรียน 4 (อาคารสุเทพ) 

236 
นางกัญปภาณณัฎฐ์  นาทธีรนันท์ 
นายนพดล  มังสังข์ 

คร ู

16 
อาคารเรียน 4 (อาคารสุเทพ) 

237 
นางปรัศรินทร์  ปินอินต๊ะ 
นางวัชรภรณ์  จิตโรภาส 

คร ู
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           4. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ท าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
                 4.1  นางพรรณี   สมศักดิ์            กรรมการ ประชาสัมพันธ์       
                  

           5. นักการภารโรง  ท าหน้าที่จัดห้องสอบ  เตรียมสถานที่ส าหรับการสอบให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 
                5.1 นายเพชร  สาฤทธิชัย             นักการภารโรง 
                5.2 นายนรชัย  ค าบุญมา             นักการภารโรง 
                5.3 นางสาวแจ่มจันทร์  แจ่มแจ้ง    นักการภารโรง 
                5.4 นายภัทรพงศ์  ปานหิรัญ         นักการภารโรง 
                ให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ งทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 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  อาคารหอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่   
 
                  
 


