
 
 
ที่  สศป ๐3๐๘/ว82 สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามญัศกึษา เขต ๘ วัดลําดวน 
 อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐ 

 

 31  สิงหาคม  ๒๕๖5 
 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจําสนามสอบ  การทดสอบทางการศึกษา 
        ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565  ด้วยระบบดิจิทัล 
 

เจริญพร  ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ตามบัญชีรายช่ือ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ       จํานวน 1 ชุด 
 

  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้กําหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สนามสอบ และสถานศึกษา  และมีคําสั่ง สทศ.ที่ 110/2565 
เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ปีการศึกษา 
๒๕๖5  ระดับ สทศ.  และจัดสอบในวันเสาร์ที่ 4  กุมภาพันธ์  2566  เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และนํา
ผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนระดับชาติ  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ 
 

  สํานักเขตการพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘  ทําหน้าที่บริหารงานศูนย์
ประสานงานการจัดสอบ  ได้มีคําสั่งแต่งต้ังตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ เพ่ือกํากับ ติดตามและควบคุม
ให้การจัดสอบในระดับสนามสอบให้มีความเรียบร้อย สําเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษา  ทั้งน้ีขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากมีปัญหาใด 
ให้แจ้งประธานศูนย์ประสานงานการจัดสอบทราบต่อไป 
 

  จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบ 
 

 ขอเจริญพร 
  
  
 (พระโสภณพุทธิธาดา) 
 รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 
 
 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒  โทรสาร ๐-๔๒๔๖–๑๑๕๒ 
นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ  ผู้ประสานงานศูนย์  099-2292552 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  group_ps_8@hotmail.com 
เว็บไซต์  www.debeight.org 



 
 
 

บญัชีรายชื่อตวัแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตดิา้นพระพทุธศาสนา (B-NET)  ปกีารศกึษา ๒๕๖5  ด้วยระบบดจิิทลั 

ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สํานักเขตการศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 
กําหนดสอบวันเสารท์ี ่4  กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2566 

********************* 
 

ที ่ ชื่อสนามสอบ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.สายันต์  ผงพิลา รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายอํานวย  กุผาลัง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
3 โรงเรียนหนองหานวิทยา นายภาณุ  บงบุตร ครู 
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี นางพิระยา  ประวันไหว้ ครู 
5 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนา 
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นายอภินนท์  ดาจง นักวิชาการศาสนา 
7 โรงเรียนท่าบ่อ นายธีระวิทย์  ยาทองไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนา 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายกรณพัฒน์  ฤทธ์ิเสน ครู 

10 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นายพูลสวัสด์ิ  แสงรุ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
11 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา นายณัฎฐชัย  แมนไธสงค ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

 



 
 
 
 

คําสั่งสาํนกัเขตการศกึษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 
ที่ 13/2565 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะทํางานตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบประจําสนามสอบ 
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นพระพทุธศาสนา (B-NET) ปกีารศกึษา 2565  ด้วยระบบดิจิทลั 

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

  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบ
ระดับชาติ  มีหน้าที่บริหารจัดการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา  และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ได้มอบหมายให้สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขต 8  ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565  ด้วยระบบดิจิทัล 
 

  เพ่ือให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อาศัยอํานาจตามคําสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 
110/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ปีการศึกษา 2565 ระดับ สทศ.  ศูนย์ประสานงานการจัดสอบสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต 8  จึงแต่งต้ังตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบไปประจําสนามสอบ  ดังรายนามต่อไปน้ี 
 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่ง 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.สายันต์  ผงพิลา รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี นายอํานวย  กุผาลัง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
3 โรงเรียนหนองหานวิทยา นายภาณุ  บงบุตร ครู 
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี นางพิระยา  ประวันไหว้ ครู 
5 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนา 
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นายอภินนท์  ดาจง นักวิชาการศาสนา 
7 โรงเรียนท่าบ่อ นายธีระวิทย์  ยาทองไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
8 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนา 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายกรณพัฒน์  ฤทธ์ิเสน ครู 

10 วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน นายพูลสวัสด์ิ  แสงรุ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน 
11 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา นายณัฎฐชัย  แมนไธสงค ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

 
  โดยให้ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม
และควบคุมให้การจัดสอบในระดับสนามสอบมีความเรียบร้อยเป็นตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด โดยมีหน้าที่ดังน้ี 
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