
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนคูเมือง ๒ 

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

 ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาไดกําหนดใหสํานกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพผูเรียน 

นักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี ๓ ทุกคนทกุโรงเรียนในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  และสํานกังานสงเสริม

การศกึษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  ในวันจันทรท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นัน้  

เพ่ือใหการดําเนนิการประเมินคุณภาพการศกึษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๓  

ปการศึกษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  โปรงใสและไดมาตรฐาน  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนนิการระดับศูนยประสานการสอบและระดับสนามสอบ  ดังนี้  

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. นายสุขุม  วรรณวิจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองติ้ว ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริยา  ศรีจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหวา กรรมการ 

๓. นายสุภณ  ดีสุทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร กรรมการ 

๔. นายนติิธร  เดชณรงคพร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไทร กรรมการ 

๕ นายทนงศักดิ์  ระดาขันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงเค็ง กรรมการ 

๖ นายประยูร  จันทรโสดา   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง กรรมการ 

๗ นายวีระศักดิ์  ยืนย่ัง รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกแต กรรมการ 

๘ นายเดชา   หุมไธสง รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกใหญ กรรมการ 

๙ นายฐากร วุฒิจิรกุล รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานจิก กรรมการ 

๑๐ นายอัศวนิ  ดีมานนท รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานกอกโคกวิทยา กรรมการ 

๑๑ นายภาคภูมิ   แกวกูล ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูบอน กรรมการ/เลขานกุาร 

๑๒ นางจิตรานุช  แสนศรีเชาวพนัธ   ครู  โรงเรียนบานจิก กรรมการ/ผูชวยเลขานกุาร 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายประยูร  จันทรโสดา   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง ประธานกรรมการ 

๒. นายประยูร  แสงโนนแดง  ครู โรงเรียนบานคบูอน กรรมการ 

๓. นายไพศาล  แสงนวล ครู  โรงเรียนบานจิก กรรมการ 

๔. นายพิสฐิ  บุญม ี ครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง กรรมการ/เลขานุการ 

 

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 โรงเรียนบานดงเค็ง 

หัวหนาสนามสอบ นายทนงศกัด์ิ  ระดาขันธ    ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงเคง็ 

กรรมการกลาง นางอรชร  แจมใส ครูโรงเรียนบานดงเค็ง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางมะลิ  วิชาพล ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร 

๒. นางสาวศภุสิรา  เทนไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร 

สนามสอบท่ี  ๒ โรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร 

หัวหนาสนามสอบ นายสุภณ  ดีสุทธิ์    ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร 

กรรมการกลาง นายเฉลิม  ไกรสน ครูโรงเรียนชุมชนบานหนองขมาร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุริยา  ยวงโปงแกว ครู โรงเรียนบานดงเคง็ 

๒. นางสาวเกวรินทร  ศิลา ครู โรงเรียนบานดงเคง็ 

 



๓ 
 

สนามสอบท่ี  ๓ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 

หัวหนาสนามสอบ นายประยูร  จันทรโสดา   ผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง 

กรรมการกลาง นางวันวิสาข  แกวจุมพล ครูโรงเรียนอนุบาลคูเมือง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางนัยนา  จัดไธสง ครู โรงเรียนบานจิก 

๒. นางสถาพร  เปยนประโคน ครู โรงเรียนบานจิก 

สนามสอบท่ี  ๔ โรงเรียนชุมชนบานจิก 

หัวหนาสนามสอบ นายฐากร วฒุิจิรกุล รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานจกิ 

กรรมการกลาง นายไพศาล แสงนวล  ครูโรงเรียนชุมชนบานจิก 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวันนิวฒัน วฒันะธีระกุญชร ครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 

๒. นางสาวสภุาภรณ  ธรรมพันธ ครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 

สนามสอบท่ี  ๕ โรงเรียนบานกอกโคกวิทยา 

หัวหนาสนามสอบ นายอศัวิน  ดีมานนท รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานกอกโคกวทิยา 

กรรมการกลาง นางชนิษฐา  รุงเรืองศิลป ครูโรงเรียนบานกอกโคกวิทยา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายภูธร  ดีมาก ครู โรงเรียนบานโสกแต 

๒. นายไพทลู  ตะกูลรัมย ครู โรงเรียนบานโสกแต 

สนามสอบท่ี  ๖ โรงเรียนบานโคกใหญ 

หัวหนาสนามสอบ นายเดชา   หุมไธสง รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกใหญ 

กรรมการกลาง นายตรีภพ  ดวงภักดีรัมย  ครูโรงเรียนบานบานโคกใหญ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายบญุชวย  เดิมทํารัมย ครู โรงเรียนบานกอกโคกวทิยา 

๒. นางระวีวรรณ  ตฤษณโชต ิ ครู โรงเรียนบานกอกโคกวทิยา 

สนามสอบท่ี  ๗ โรงเรียนบานโสกแต 

หัวหนาสนามสอบ นายวีระศักด์ิ  ยืนยั่ง รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกแต 

กรรมการกลาง นางวงเดือน  ดีมานนท ครูโรงเรียนบานโสกแต 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวรัตนา  สุดชนะ ครู โรงเรียนบานโคกใหญ 

๒. นางบุญญานี  หุมไธสง ครู โรงเรียนบานโคกใหญ 

 



๔ 
 
สนามสอบท่ี  ๘ โรงเรียนบานหนองต้ิว 

หัวหนาสนามสอบ นายสุขมุ  วรรณวิจิตร ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองติว้ 

กรรมการกลาง นางประทีป  พันธุพงศ   ครูโรงเรียนบานหนองต้ิว 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายถนอม  บุญโพธิ ์ ครู โรงเรียนบานคบูอน 

๒. นายประยูร  แสงโนนแดง ครู โรงเรียนบานคบูอน 

สนามสอบท่ี  ๙ โรงเรียนบานคูบอน 

หัวหนาสนามสอบ นายภาคภูมิ   แกวกูล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคูบอน 

กรรมการกลาง นายปญญา  ภูประเสริฐ  ครูโรงเรียนบานคูบอน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพัฒนี  แสนมณี ครู โรงเรียนบานหนองต้ิว 

๒. นางจุฑารัตน  กอนไธสง ครู โรงเรียนบานหนองต้ิว 

สนามสอบท่ี  ๑๐ โรงเรียนบานหนองไทร 

หัวหนาสนามสอบ นายนิติธร  เดชณรงคพร ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองไทร 

กรรมการกลาง นางสาวจุฑารัตน  เรือนใหม       ครูโรงเรียนบานหนองไทร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายประจักร  ศักด์ิคําดวง ครู โรงเรียนบานหนองหวา 

๒. นางสุนทรี  เหลาภกัด ี ครู โรงเรียนบานหนองหวา 

สนามสอบท่ี  ๑๑ โรงเรียนบานหนองหวา 

หัวหนาสนามสอบ นายสุริยา  ศรีจันทร ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองหวา 

กรรมการกลาง นางอมรรัตน  พรสงากุล ครูโรงเรียนบานหนองหวา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพรพรรษา  โยโพธิ ์ ครู โรงเรียนบานหนองไทร 

๒. นางสถาพร  ปะโกติโย ครู โรงเรียนบานหนองไทร 

คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

 ๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและ

เอกสารที่เกีย่วของใหกรรมการกํากับหองสอบและอาํนวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทัง้ทาํหนาที่ประสานการ

ดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

 ๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ 

ตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอ

ใหกับกรรมการกํากับหองสอบ 



๕ 
 

 ๓.  กรรมการกํากบัหองสอบ  มีหนาที่  ควบคุมหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตาม

กําหนดเวลา  รับ-สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง  

ตามที่คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (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  วันที ่ ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 
( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


