
 
 
 
 
 
 

คําส่ังสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต ๘ 
ท่ี  ๐๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง    แต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด-านพระพุทธศาสนา  (B-NET)  ป6การศึกษา  ๒๕๖๔  ระดับสนามสอบ 
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  ตามท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ  (องค�การมหาชน)  จะได!ดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด!านพระพุทธศาสนา  (Buddhism  National  Educational  Test  : B-NET)  โดยจัดการทดสอบ
ด!วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  ปAการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือนําผลท่ีได!ไปใช!ในการประเมินผลการจัดการศึกษา  
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด!านพระพุทธศาสนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวิชาพุทธประวัติ,  วิชาธรรม  วิชาวนิัย  
และวิชาภาษาบาลี  โดยมีสนามสอบจํานวน  ๘  สนาม  ในวันเสาร�ท่ี  ๕  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕  ต้ังแต�เวลา  ๐๘.๐๐  น.  
เปSนต!นไป 
  ตามคําสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ (องค�การมหาชน) ท่ี ๙๘ / ๒๕๖๔  เรื่อง แต�งต้ัง
คณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปAการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับ สทศ.  
ให!ประธานสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘  ดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการระดับสนาม
สอบ  เพ่ือให!การดําเนินการสอบเปSนไปด!วยความเรียบร!อย  บรรลุเปWาประสงค�  มีประสิทธิภาพ  และสอดคล!องกับ
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ  ในด!านมาตรฐานการบริหารการทดสอบ และมาตรฐานบุคลากรด!านการ
ทดสอบ  จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนิน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด!านพระพุทธศาสนา  (B-NET)         
ปAการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยมีรายนามดังต�อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
  ๑. พระโสภณพุทธิธาดา รก.ประธานเขต ๘ ประธานกรรมการ 
  ๒. พระครูรัตโนภาส รก.รองประธานเขต ๘ รองประธานกรรมการ 
  ๓. พระเมธีปริยัติธาดา รก.รองประธานเขต ๘ รองประธานกรรมการ 
  ๔. ว�าท่ีร!อยตรี จุลสัน  ทันอินทร�อาจ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
  ๕. นายสยามพัชร�  ทิพสอน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
  ๖. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร กรรมการ 
  ๗. นายอัครนันท�  นนทา ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
  ๘. ผู!บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ�มท่ี  ๘ กรรมการ 
  ๙. นายอภินนท�   ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษาเขต ๘ กรรมการ 
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๑๐. นายวิทวัฒน�   บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษาเขต ๘ กรรมการ 
๑๑. นางสาวชฬิตา   สว�างพิทักษ� นักวิชาการศาสนศึกษาเขต ๘ กรรมการ 
๑๒. พระครูสุภกิจโกศล รก.เลขานุการเขต ๘ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายวัฒนชัย   ประภาพันธ� นักวิชาการศาสนศึกษาเขต ๘ กรรมการและผู!ช�วยเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการสนามสอบ 

 ๒.๑  สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 ดร.มงคล  ทะกอง ผู!อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นายนิธิเวทย�  เจียมวิจิตร นักวิชาการศึกษา 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นายเจษฎา  อินทรประพันธ� นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 ๒. นายนิธิกร  ภาสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 ๓. นายพิทักษ�  ไชยจงมี นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 ๔. นายมนตรี  เพ็งพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 ๕. นายวัชรพงศ�  แก!วพิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. น.ส.นพวรรณ  ระวันส ุ เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ๒. นางนฤมล  แสนอุบล เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ๓. น.ส.กัญญานัษฐ�  จําใบ นักวิชาการพัสดุ 
 ๔. น.ส.ศศิธร  ศรีกงพาน นักออกแบบกราฟฟaก 
 ๕. นางเข็มพร  พรจันทร�ท!าว บรรณารักษ� 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 ๑. ดร.สายันต�  ผงพิลา ครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 
 ๒. นายภาณุ  บงบุตร ครูโรงเรียนโสมนัสสันตยาราม 
 นักการภารโรง 
 ๑. น.ส.รัชฎาพร  บริบูรณ�ผล แม�บ!าน 
 ๒. นางพรทิพย�  ฉิมพลีพันธ� แม�บ!าน 
 

 ๒.๒  สนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายสุรชัย  ทองทิพย� รองผู!อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
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 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นางพิศมัย  บรรเลงรมย� ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นางสาวนิสา  ศูนย�ประทุม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 ๒. นางสาวทิพวรรณ  รสชา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 ๓. นายอนุชิต  ชัยพุทธา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นายอัยวัฒน�  ม�วงเสาร� ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 ๒. นางสาวชนม�นิภา  ทองโชติ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 ๓. นางสาวเวียงวิไล  ปcญญากุล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นางพิระยา  ประวันไหว! ครูโรงเรียนวัดศรีสะอาด 
 นักการภารโรง 
 นายประภาส  คําควร นักการภารโรงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
 

 ๒.๓  สนามสอบ วิทยาลยัเทคนิคอุดรธานี 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายธีรภัทร�  ไชยสัตย� ผู!อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นายศักด์ิสิทธิ์  สร!อยสังวาล ข!าราชการครู 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นางสาวจินตรัตน�  ไม�เศร!า ครูพิเศษ 
 ๒. นายอิทธิพล  บุตรวงษ� ครูพิเศษ 
 ๓. นางสาวรุจิรา  สิทธิพิสัย ครูพนักงานราชการ 
 ๔. นายสรัล  เจริญบุญ ครูพิเศษ 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นายชํานาญ  อยู�แพ รองผู!อํานวยการฝfายวิชาการ 
 ๒. นางเยาวรัตน�  คัมภ�บุญยอ ข!าราชการครู 
 ๓. นายทวีศักด์ิ  คัมภ�บุญยอ ข!าราชการครู 
 ๔. นางสาวณัฐกานต�  ซีแพง เจ!าหน!าท่ีงานวัดผลฯ 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นายอํานวย  กุผาลัง ครูโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 
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 นักการภารโรง 
 นางสาวอริศรา  เขมะรัง เจ!าหน!าท่ีงานวัดผลฯ 
 

 ๒.๔  สนามสอบ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายธวัช  บรรเลงรมย� ผู!อํานวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นายสายัณห�  อินทมาตย� ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นายนนทชัย  พิมพิสนท� ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๒. นายปริญญา  อันภักดี ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๓. นางนิตยา  ปานมีศรี ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๔. นางทิพย�วาณี  เท่ียงตรง ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๕. นางธิดาวรรณ  พรหมเสนา ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นายชีวิน  พูลสวัสด์ิ ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๒. นายก!องวิทย�  อุตกะ ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๓. นายจตุพร  นามบุปผา ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๔. นางรุ�งทิพย�  วงค�ภูมี ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 ๕. นางสาวบัวหลวง  สัจจะ ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นายวิทวัฒน�  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา 
 นักการภารโรง 
 นางนัทธมน  สมบูรณ� แม�บ!านโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
 

 ๒.๕  สนามสอบ วิทยาลยัอาชีวศึกษาหนองคาย 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายมงคล  แก!วรอด ผู!อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นายวุฒิภัทร  บุตรธน ู ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นายเจิมวุฒิ  แจ�มดวง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 ๒. นายศุภเกียรติ  มูลคุตร� ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
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 ๓. นายอภิวัฒน�  ล!อมสุขา เจ!าหน!าท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 ๔. นายดัสกร  ผาลือคํา เจ!าหน!าท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นายอนาวิน  รูปสอาด ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 ๒. นายคณิศร  แพงแสง ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 ๓. นายธวชัชัย  สุพรม เจ!าหน!าท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 ๔. นายวิเชียร  ศรีวงษา ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นายอภินนท�  ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา 
 นักการภารโรง 
 นายแสวง  อุณาสิงห� นักการภารโรงวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 

 ๒.๖  สนามสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก'น วิทยาเขตหนองคาย 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายละมุณ  ก้ังจําปา ผู!อํานวยการกองบริหารงานคณะ 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นายทวีศักด์ิ  พุฒิสันติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นายชานนท�  จันทราศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. นายณัฏฐ�  พิมพศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นายมนตรี  โควตะวี นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 ๒. นายจตุพล  โพธิ์คําพก นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นายวัฒนชัย  ประภาพันธ� นักวิชาการศาสนศึกษา 
 นักการภารโรง 
 นางพักตร�  เตนากุล แม�บ!าน 
 

 ๒.๗  สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายสมบัติ  เทียบแสง ผู!อํานวยการสํานักวิทยาบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นายจยุตย�  พูลเพ่ิม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานาญการ 
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 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นายกิตติภูมิ  คําสิงห� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ชํานายการ 
 ๒. นายประไพ  ศรีสมัย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. นายเอกราช  วงศ�กระโซ� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นายภควัต  ชัยวินิจ เจ!าหน!าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 ๒. นายวิทวัส  จักคม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
 ๓. นายสิทธิชัย  แวววงศ� นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นายพูลสวัสด์ิ  แสงรุ�ง ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คํา 
 นักการภารโรง 
 นายกรณพัฒน�  ฤทธิ์เสน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คํา 
 
 

 ๒.๘  สนามสอบ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
 หัวหน-าสนามสอบ 
 นายปราโมทย�  คําเพชรดี ผู!อํานวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา 
 เจ-าหน-าท่ีระบบสนามสอบ 
 นางสาวทิพวัลย�  ศรีบุสม ครู คศ.๓ 
 เจ-าหน-าท่ีระบบห-องสอบ 
 ๑. นายธรรมรักษ�  เทศารินทร� ครูผู!ช�วย 
 ๒. นายสิทธิโชค  อุปพงษ� ครูผู!ช�วย 
 กรรมการคุมสอบ 
 ๑. นางสาวศุลีพร  โสชมภ ู ครูปฏิบัติการสอน 
 ๒. นายไพศาล  แพนสมบัติ พนักงานราชการ 
 เจ-าหน-าท่ีประจําสนามสอบ 
 นายณัฏฐชัย  แมนไธสงค� ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 
 นักการภารโรง 
 นายเทวิน  ใจทอง นักการภารโรง 
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  ขอให!ท�านท่ีได!รับการแต�งต้ัง  จงต้ังใจปฏิบัติหน!าท่ีท่ีได!รับมอบหมายให!เปSนไปด!วยความสุจริต  เพ่ือ
ดําเนินการเปSนไปด!วยความเรียบร!อย  บรรลุเปWาประสงค�  มีประสิทธิภาพ  และเปSนตามมาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห�งชาติ 
  ท้ังนี้  ต้ังแต�บัดนี้เปSนต!นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือน มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 
 
  
  
 (พระโสภณพุทธิธาดา) 
 รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต  ๘ 
 ประธานศูนย�สอบ 
 


