
 

 

ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑    
ที ่๐3 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระดับสนามสอบ 

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

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  ได้มอบหมายให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติ ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  ๑๑  ด า เนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ในวันเสาร์ที่ ๒7 มกราคม พ.ศ. ๒๕61  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕60              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖ ระดับสนามสอบ  ตามรายนามดังต่อไปนี้ :- 

 
       1. หัวหน้าสนามสอบ     1.  นายแสน  แหวนวงศ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 
           มีหน้าที ่  อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                        มีความโปร่งใส  ไม่ทุจริต  มีความยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา 
                        แห่งชาติ 
                          

 

 

 

 

          /2. กรรมการกลาง.... 

 

 



๒ 

 

2. กรรมการกลาง  ปฏิบัติงานในช่วงวันและเวลาต่อไปนี้ 
  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
  27 มกราคม 2561 

คาบ 1 คาบ 2 

1 นายธีรภาพ  วลามิตร X X 

2 นายวิทูรย์  พิมพ์ศิริ X X 

3 นายอาทร  เสาสูง X X 

4 นายไพสิทธิ์  คงทน X X 

5 นางลักขณา  คุณมาศ X X 

6 นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร X X 

7 นายปรเมศ  กุลรัตน์ X X 

8 นายอนุชาติ  นาเมืองรักษ์ X X 

9 นายศิริชัย  สายยศ X X 

10 นางอรอุมา  ส ารวมจิตร X X 

11 นางสาวสุธนารีย์  ศรีเมือง X X 

12 นางจงเจตน์  ปิตาทะสังข์ X X 

13 นายแมนพล  สุวรรณเสวก X X 

14 นายยอดชาย  เพียรดี X X 

15 นางสาวดวงพร  สุขพร้อม X X 

16 นางสาวอุมาพร  สารพัฒน์ X X 

17 นางสาวณิชชา  ผลเกิด X X 

18 นายสมปอง  ประทุมปี X X 

19 นางสาวเพชรลัดดา  บริบูรณ์ X X 

20 นายวันเฉลิม  อุดมทวี X X 

 
มีหน้าที ่   แจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)  
             ของวิชาที่สอบให้กับกรรมการคุมสอบ รับซองกระดาษค าตอบ ซองแบบทดสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
             ของแต่ละวิชา ตรวจความเรียบร้อย และนับจ านวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษค าตอบและปิดทับ 
             ด้วยเทปกาวพิเศษต่อหน้ากรรมการคุมสอบและเดินตรวจสอสบความเรียบร้อยภายในสนามสอบ 
                            

/3. นักการภารโรง.... 
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3. นักการภารโรง  ปฏิบัติงานในช่วงวันและเวลาต่อไปนี้ 
  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 26  ม.ค. 61   27 ม.ค. 61 

1 นายดัด  สระแก้ว X X 

2 นายกมลศักดิ์  ศรีระษา X X 

3 นายจิตรสมัย  ส าราญ X X 

4 นางสาววราภรณ์  บูรณะ X X 

5 นางอินถวา  ชะโกฎ X X 

6 นางพิมพ์ลภัส  ยิ่งยงยุทธ X X 

7 นางวันเพ็ญ  ไถ้บ้านกรวย X X 

8 นางประทุม  หมายดี X X 

9 นางส าเนียง  เยาะเย้ย X X 

10 นางสวย  มณีใส X X 

11 นายประเสริฐ  สุขยานุดิษฐ์ X X 

12 นายสุรศักดิ์  ปลื้มใจ X X 
 
มีหน้าที ่  ด าเนินการจัดห้องสอบ  เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์การสอบ  เตรียมสถานที่ส าหรับการจัดสอบ 
             และด าเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

4.  การเตรียมจัดสถานที่ก่อนและหลังการสอบ  (อาจารย์ 2 ท่าน) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1 นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร 

2 นางลักขณา  คุณมาศ 

 
มีหน้าที ่  ควบคุมดูแลการด าเนินการจัดห้องสอบ  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์ 
             การเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
             การจัดสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

/5. กรรมการการเงิน.... 
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5.  กรรมการการเงินปฏิบัติหน้าที่ก่อนและหลังการสอบ  (อาจารย์ 1 ท่าน) 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1 นายธีรภาพ  วรามิตร 

 

มีหน้าที ่  ควบคุมดูแล และบริหารค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบตามเงินจัดสรรที่ได้รับจากศูนย์สอบ 
             พร้อมทั้งจัดท าเอกสารล้างหนี้ และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สอบเพื่อแจ้งให้ สทศ. ทราบ 

6.  เจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ในวันสอบ   

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1 นางเพทาย  จิตธรรม 
 

มีหน้าที ่  ประจ า  ณ  ห้องพยาบาล  ดูแล  รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของผู้เข้าสอบ 
             ภายในสนามสอบ 

7. กรรมการคุมสอบ  ปฏิบัติงานในช่วงวันและเวลาต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
  27 มกราคม 2561 หมายเหตุ 

คาบ 1 คาบ 2 ระดับชัน้ 

1 นางศุภวรรณ  โสวภาค 224 224 ม.6 

2 นางพจนีย์  มีมาก 224 224 ม.6 

3 นางสุภนิจ  ประยงค์หอม 225 225 ม.6 

4 นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ 225 225 ม.6 

5 นางสาวนิตยา  พยัคฆะ 232 232 ม.6 

6 นางพสัณีย์  บญุยง 232 232 ม.6 

7 นางดัง่ฤทัย  สมเพ็ชร 233 233 ม.6 

8 นางกาญจนา  ยุพการณ ์ 233 233 ม.6 

9 นางสาวหนึง่ฤทัย  ชูแก้ว 234 234 ม.6 

10 นางนารีรัตน์  รบังาม 234 234 ม.6 

11 นางสาวฉัตรชฎา  ติงสะ 235 235 ม.6 

12 นางสาวจิตติพร  สุวรรณาลยั 235 235 ม.6 

13 นายพิทยา  ติงสะ 242 242 ม.6 

14 นางยอดขวัญ  กิ่งมณ ี 242 242 ม.6 

 

/กรรมการคุมสอบ (ต่อ).... 
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กรรมการคุมสอบ (ต่อ) ปฏิบัติงานในช่วงวันและเวลาต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
  27 มกราคม 2561 หมายเหตุ 

คาบ 1 คาบ 2 ระดับชัน้ 

15 นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล 243 243 ม.6 

16 นายปธาณ  จรจรัญ 243 243 ม.6 

17 นางธัญวรัตม์  ประยงค์หอม 244 244 ม.6 

18 นางสาวอรฤดี  ใสงาม 244 244 ม.6 

19 นางสาวนงณภัส  เงางาม 622 622 ม.3 

20 นางสาวทัศนวดี  สบืนุการณ์ 622 622 ม.3 

21 นางสาวเกษดาพร  จันทร์แสน 623 623 ม.3 

22 นางไตรสรณ์  สาล ี 623 623 ม.3 

23 นางยุวธิดา  ลอยประโคน 624 624 ม.3 

24 นางมณชนาภัทร  ค าภีระ 624 624 ม.3 

25 นางเยาวลักษณ์  ประทุม 625 625 ม.3 

26 นางพรเทพ  เมินขุนทด 625 625 ม.3 

27 นางสาวชมทิพา  กะภูทิน 626 626 ม.3 

28 นายกัมปนาท  พวงบุญ 626 626 ม.3 

29 นางรุ่งทวิา  กิมาวะหา 627 627 ม.3 

30 นางสาวอรุณรัตน์  ดวงตา 627 627 ม.3 

31 นายวชัระ  โกติรัมย ์ 632 632 ม.3 

32 นางสาวศุภนดิา  เวือมประโคน 632 632 ม.3 

33 นางสมร  แสงช าน ิ 633 633 ม.3 

34 นางสาวเสาวรส  เสพสุข 633 633 ม.3 

35 นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์ 634 634 ม.3 

36 นางสาวน้ าอ้อย  เจียมรัมย์ 634 634 ม.3 

37 นางอนงค์นาฎ  จนัทา 635 635 ม.3 

38 นางสาวศิริวัฒนา  สุขเป็ง 635 635 ม.3 

39 นางสาวเกล็ดแก้ว  สายแก้ว 636 636 ม.3 

40 นางสาวพชัรินทร์  เสียงวังเวง 636 636 ม.3 

41 นางเทพธีด์  สายหลา้ 637 637 ม.3 

42 นางสาวปิ่นมณี  อมรกุลสวสัดิ์ 637 637 ม.3 

 

/กรรมการคุมสอบ (ต่อ).... 
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กรรมการคุมสอบ (ต่อ) ปฏิบัติงานในช่วงวันและเวลาต่อไปนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 
  27 มกราคม 2561 หมายเหตุ 

คาบ 1 คาบ 2 ระดับชัน้ 

43 นางสุวรรณี  ตระกูลเงินไทย 642 642 ม.3 

44 นางสาวเสาวนีย์  ก่อแก้ว 642 642 ม.3 

45 นายพีระพนธ์  ทองศรี 643 643 ม.3 

46 นางสาวศศิธร  ดวงจติร 643 643 ม.3 

47 นางมยุรี  ปัญญาเอก 644 644 ม.3 

48 นางสาววีรดา  หอมขจร 644 644 ม.3 

49 นางสาวจีรภา  ขาวด ี 645 645 ม.3 

50 นางสาวจิตติวรรณ  จิตรไธสง 645 645 ม.3 

51 นางสาวศิริรัชต์  อุ่นแก้ว 646 646 ม.3 

52 นางวรรณาภรณ์  จิตรเอก 646 646 ม.3 

53 นางสุนทรีย์  ก่อกุศล 647 647 ม.3 

54 นางสาวขนษิฐา  อินทร์เหลา 647 647 ม.3 

55 นายประเสริฐ  ใจองอาจ 212 212 ม.3 

56 นายสทิธิพล  นามสว่าง 212 212 ม.3 

57 นายอาทติย์รัฐ  สามพิมพ์ 213 213 ม.3 

58 นางสารภี  ทองเลิศ 213 213 ม.3 

59 นางพยอม  วชิุมา 214 214 ม.3 

60 นางสาวนันทน์ภัส  สุขเต็ม 214 214 ม.3 

61 นายบรรจง  สดส ี 215 215 ม.3 

62 นางสาวธิติภรณ์  สามนัสวน 215 215 ม.3 

63 นางอัญรินทร์  นามสวัสดิ์ 223 223 ม.3 

64 นางสาวจฑุามาศ  ฉลาดดี 223 223 ม.3 

 
มีหน้าที ่  ควบคุมการด าเนินการสอบ  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษค าตอบในการลงรหัสต่างๆ 
            และงานเอกสาร  ธุรการ  ห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามคู่มือ  
            จัดสอบฯ โดยเคร่งครัด 

 

 

/ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง..... 

 



๗ 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามรายละเอียด 
ในคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ปีการศึกษา ๒๕60  ของสถาบันทดสอบ           
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือนมกราคม  พุทธศักราช  ๒๕61  

  

        (พระครูปริยัติกิจธ ารง)  
                                                  ประธานศูนย์สอบ  B-NET  
                              กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ 

 
 


