
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๑๓ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนคูเมือง ๑ 

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

 ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาไดกําหนดใหสาํนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน

คุณภาพผูเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และสาํนักงานสงเสริมการศกึษา  ประจําปการศกึษา ๒๕๕๖  ในวันจันทรที่  ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ น้ัน  

เพ่ือใหการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ช้ันประถมศึกษา 

ปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใสและไดมาตรฐาน  จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบและระดับสนามสอบ ดังน้ี  

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. นายพัฒนา  โททัสสะ          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปะเคยีบ ประธานกรรมการ 

๒. นายณัฐนนท  วิทยาประ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขวา กรรมการ 

๓. นายสุนันท  ประนัดศรี           ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงยอ กรรมการ 

๔. นางสมพร  เรืองศรีชาติ           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานหนองบวัแดง กรรมการ 

๕ นายศิริพงศ  นาคทองทวีวฒัน   ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพ กรรมการ 

๖ นายศรสิทธิ์  ปะโกติโย             ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองนางดาํ กรรมการ 

๗ นางนวรัตน  ประเทืองไทย        ผูอํานวยการโรงเรียนบานวงัปลัด กรรมการ 

๘ นางสาวชวงมณี  จงเพียร          ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเพกา กรรมการ 

๙ นายชาติชาย  พลอาษา            ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขุนพรม กรรมการ 

๑๐ นายสุทศัน  สุดประโคน           ผูอํานวยการโรงเรียนบานโจด กรรมการ 

๑๑ นายพรชัย  แพนแกว               ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนกลาง กรรมการ 

 



๒ 
 

๑๒ นางศิรินันท  เมชบุตร              รก.ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสระขี้ตุน กรรมการ 

๑๓ นางชูศรี  จวงจันทร                ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเบานอย กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายพัฒนา  โททัสสะ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปะเคยีบ ประธานกรรมการ 

๒. นายศิริพงศ  นาคทองทวีวฒัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพ กรรมการ 

๓. นายสุทศัน  สุดประโคน           ผูอํานวยการโรงเรียนบานโจด กรรมการ 

๔. นางชูศรี  จวงจันทร                ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเบานอย กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

 ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศึกษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบยอย

อําเภอคูเมืองไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในที่ปลอดภยั  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคําตอบพรอมเอกสารที่เกี่ยวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบยอยอาํเภอคุเมืองและศูนยสอบ สพป. บร. ๔ 

ตามกําหนดการทีศู่นยสอบและคณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 

 ๒.  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 

คณะกรรมการดําเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑ โรงเรียนบานหนองบัวแดง 

หัวหนาสนามสอบ นางสมพร  เรืองศรีชาติ           ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบวัแดง 

กรรมการกลาง นายสุริศักด์ิ  สุริกร ครูโรงเรียนบานหนองบัวแดง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายเสาร  สายรัตน ครูโรงเรียนบานโจด 

๒. นางสาวสายฝน  พลอาษา ครูโรงเรียนบานโจด 

สนามสอบท่ี ๒ โรงเรียนบานโจด 

หัวหนาสนามสอบ นายสุทศัน  สุดประโคน           ผูอํานวยการโรงเรียนบานโจด 

กรรมการกลาง นายยุทธพร  ตางใจเย็น ครูโรงเรียนบานโจด 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุพันธ  ชัยศรี ครูโรงเรียนบานหนองบัวแดง 

๒. นางเกศยุพา  สายรัตน ครูโรงเรียนบานหนองบัวแดง 



๓ 
 

สนามสอบท่ี ๓ โรงเรียนบานดงยอ 

หัวหนาสนามสอบ นายสุนันท  ประนัดศรี            ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดงยอ 

กรรมการกลาง นายกิติพงษ  สุตะนนท ครูโรงเรียนบานดงยอ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย ครูโรงเรียนบานหนองขุนพรม 

๒. นางสุพรรณี  สวนไธสง ครูโรงเรียนบานหนองขุนพรม 

สนามสอบท่ี ๓ โรงเรียนบานดงยอ 

หัวหนาสนามสอบ นายสุนันท  ประนัดศรี            ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดงยอ 

กรรมการกลาง นายกิติพงษ  สุตะนนท ครูโรงเรียนบานดงยอ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวลักษณาวดี  วันโนมัย ครูโรงเรียนบานหนองขุนพรม 

๒. นางสุพรรณี  สวนไธสง ครูโรงเรียนบานหนองขุนพรม 

สนามสอบท่ี ๔ โรงเรียนบานหนองขุนพรม 

หัวหนาสนามสอบ นายชาติชาย  พลอาษา            ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองขุนพรม 

กรรมการกลาง นางสมัย  ลิ้มอุบัตตระกลู ครูโรงเรียนบานหนองขุนพรม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางชนากานต  ประเสริฐ ครูโรงเรียนบานดงยอ 

๒. นางสุดาวรรณ  ศรีสมศักดิ ์ ครูโรงเรียนบานดงยอ 

สนามสอบท่ี ๕ โรงเรียนบานสระขี้ตุน 

หัวหนาสนามสอบ นางศิรินันท  เมชบุตร            รก.ผอ.โรงเรียนบานสระขี้ตุน  

กรรมการกลาง นายธีรพงศ  มะปะโท ครูโรงเรียนบานสระขี้ตุน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสุกัญญา  นามมูล ครูโรงเรียนบานเขวา 

๒. นางกนกขวญั  โจมภาค ครูโรงเรียนบานเขวา 

สนามสอบท่ี ๖ โรงเรียนบานเขวา 

หัวหนาสนามสอบ นายณัฐนนท  วิทยาประโคน     ผูอาํนวยการโรงเรียนบานเขวา 

กรรมการกลาง นายจิระศักด์ิ  ดวงอนนท ครูโรงเรียนบานเขวา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาววลิยัพร  แกวโกย ครูโรงเรียนบานสระขี้ตุน 

๒. นางพรรณี  ก้ันไธสง ครูโรงเรียนบานสระขี้ตุน 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนวัดบานปะเคียบ 

หัวหนาสนามสอบ นายพัฒนา  โททัสสะ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานปะเคียบ 

กรรมการกลาง นายถนอม  ชุมศร ี ครูโรงเรียนวัดบานปะเคียบ 



๔ 
 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นายณัฒิวุฒิ  อรุณโรจน ครูโรงเรียนบานแพ 

๒. นายประสบ  เฉียดไธสง ครูโรงเรียนบานแพ 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนบานแพ 

หัวหนาสนามสอบ นายศิริพงศ  นาคทองทวีวัฒน     ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพ 

กรรมการกลาง นางดอกมะลิ  อรุณโรจน ครูโรงเรียนบานแพ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นางยุวดี  ศิริรัตน ครูโรงเรียนวัดบานปะเคียบ 

๒. นางสาวชวนชม  ไชยอํานาจ ครูโรงเรียนวัดบานปะเคียบ 

สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานหนองนางดํา 

หัวหนาสนามสอบ นายศรสิทธ์ิ  ปะโกติโย            ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองนางดํา 

กรรมการกลาง นายทองยอด  กันนลุา ครูโรงเรียนบานหนองนางดํา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นางธัญณัฏฐ  ครํ่ากลาง ครูโรงเรียนบานโนนเพกา 

๒. นายเจิด  ภูมิกระจาง ครูโรงเรียนบานโนนเพกา 

สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนบานโนนเพกา 

หัวหนาสนามสอบ นางสาวชวงมณี  จงเพียร            ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเพกา 

กรรมการกลาง นายธงศักดิ์  ประเสริฐสุข ครูโรงเรียนบานโนนเพกา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นายนิพนธ  เลิศคุณาพร ครูโรงเรียนบานโนนกลาง 

๒. นางสาวจุฑามณี  วาทนเสรี ครูโรงเรียนบานโนนกลาง 

สนามสอบท่ี ๑๑  โรงเรียนบานโนนกลาง 

หัวหนาสนามสอบ นายพรชัย  แพนแกว            ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนกลาง 

กรรมการกลาง นายภควัตร  โสธร ครูโรงเรียนบานโนนกลาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นายรัชพนธ  ปลื้มพันธ ครูโรงเรียนบานหนองนางดํา 

๒. นายทวีสิน  ไกรสน ครูโรงเรียนบานหนองนางดํา 

สนามสอบท่ี ๑๒  โรงเรียนบานวงัปลัด 

หัวหนาสนามสอบ นางเนาวรัตน  ประเทืองไทย     ผูอาํนวยการโรงเรียนบานวงัปลัด 

กรรมการกลาง นายนเรศน       เสตะพยคัฆ ครูโรงเรียนบานวังปลัด 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสนิท  สุชิลา ครูโรงเรียนวัดบานเบานอย 

๒. นางพิชญาภรณ  จันทรเพชร ครูโรงเรียนวัดบานเบานอย 

 



๕ 
 

สนามสอบท่ี ๑๓ โรงเรียนวัดบานเบานอย 

หัวหนาสนามสอบ นางสาวชูศรี  จวงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเบานอย 

กรรมการกลาง นายวชิระ  จันทรเพชร ครูโรงเรียนวัดบานเบานอย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นายวีรชาติ  ประเสริฐโส ครูโรงเรียนบานวังปลัด 

๒. นางธัญวรัตน  สมิธ ครูโรงเรียนบานวังปลัด 
 

คณะกรรมการระดับสนามสอบ  มีหนาที ่ ดังตอไปน้ี 

 ๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและ

เอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาทีป่ระสาน

การดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

 ๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ 

ตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอ

ใหกับกรรมการกํากับหองสอบ 

 ๓.  กรรมการกํากบัหองสอบ  มีหนาที่  ควบคุมหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตาม

กําหนดเวลา  รับ-สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง  

ตามที่คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) กําหนด  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ      

วาดวยการปฏบิัติของผูกํากับการสอบ  พ.ศ. ๒๕๔๘  อยางเครงครัด 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

เต็มความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศกึษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

เปนไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
  

            ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 
( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


