
 

ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑    
ที่ ๐2 / ๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
                              ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ระดับศูนย์สอบ  

------------------------------------------ 

  ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ได้ก าหนดการจัดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันเสาร์ที่ ๒7 มกราคม พ.ศ. ๒๕61  ซ่ึงตามโครงสร้างการจัดสอบจะมีส านักงานกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑ – ๑๒ ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการท างานในระดับศูนย์สอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :- 

๑. ประธานศูนย์สอบ 
๑.๑  พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

                               กลุ่มท่ี ๑๑ 
มีหน้าที ่ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม แต่งตั้งคณะกรรมการและสั่งการให้การด าเนินงาน 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม 

๒. คณะท างานประสานงานการจัดสอบ  
๒.๑ นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา 
๒.2 นางกาญจนาพร  ระหว่างบ้าน  นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
๒.3 นายทองสา  สิงห์ค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 

มีหน้าที ่ ประสานงานและด าเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ สทศ. ตลอดทั้งการ 
ท างานของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะท างานรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์ 
การจัดสอบ 

     ๓.๑ นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา 
     ๓.๒ นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา 

           มีหน้าที ่ รับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าสอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

 



๔. คณะท างานจัดท าข้อมูลนักเรียน 
๔.๑ นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา 
๔.๒ นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนศึกษา 
๔.๓ นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา 

มีหน้าที่ ประสานงานและติดตาม การส่งข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนที่ศูนย์รับผิดชอบ ให้เป็นไป
ตามก าหนดการและแนวทางปฏิบัติของ สทศ. ตลอดทั้งก าหนดสนามสอบแจ้งข้อมูลห้องสอบให้ สทศ. ทราบ 

๕. คณะท างานการเงินและบัญชี 
     ๕.๑ นางผ่องศรี  เภสัชชา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
     ๕.๒ นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา 
มีหน้าที ่บริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบจากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ.  

รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสอบและสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ สทศ. ทราบ 

๖. คณะท างานควบคุมดูแลการเดินทางและจัดหาที่พักของนักเรียนผู้เข้าสอบ 
๖.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม จังหวัดสุรินทร์ 
๖.๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 

๖.๑๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.๑๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.๒๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.๒๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.๒๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.๒๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนสระมะค่าวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.๒๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 
๖.๒๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
๖.๒๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 



๖.๒๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
๖.๒๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม จังหวัดชัยภูมิ 
๖.๒๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) จังหวัดชัยภูมิ 
๖.๓๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย จังหวัดชัยภูมิ 
๖.๓๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนสัทธรรมวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๓๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๔0 ผู้อ านวยโรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๔1 ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๔2 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  
๖.๔3 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  
๖.๔4 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์  
๖.๔5 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  
๖.๔8 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  

มีหน้าที ่ อ านวยการให้ความสะดวกตามความเหมาะสมกับสมณสารูปแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ และ
จัดหาพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนจากโรงเรียนถึงศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ พร้อมจัดหาที่พัก ภัตตาหารและน้ าดื่มแก่
นักเรียนพร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบและรับฟังค าชี้แจงการด าเนินการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ด้วยตนเอง 

ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกรูป/ท่าน  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ      
มีความยุติธรรมและโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  ตามกฎเกณฑ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ          
(องค์การมหาชน)  โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   5   เดือน มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕61  
  

        (พระครูปริยัติกิจธ ารง)  
                           ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑1 

       ประธานศูนย์สอบ B-NET กลุ่มที่ ๑๑ 


