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คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่ ๑๑๖ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนคูเมือง ๔ 

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

 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. นายสวสัด์ิ   ทองเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบวั ประธานกรรมการ 

๒. นายสุรพล  สิทธิรัชนีวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตาด กรรมการ 

๓. นายบรรหาญ  บุญจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเจริญ กรรมการ 

๔. นายโพธิญาน  กานจกัร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตูม กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายอุทัย   โขงรมัย  ประธานกรรมการ 

๒. นายจริวิทย  วงศรัมย  กรรมการ 

๓. นายสุรพงษ  แกวกูล ครู โรงเรียนบานหนองกระทุม กรรมการ/เลขานุการ 
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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  โรงเรียนบานตูม 

หัวหนาสนามสอบ นายโพธิญาน  กานจกัร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตูม 

กรรมการกลาง นายถนอม  เยรัมย ครูโรงเรียนบานตูม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางหนูแวว  ขุนแกว ครูโรงเรียนบานปะคาํดง 

๒. นางกรวรรณ   กานจกัร  ครูโรงเรียนบานปะคาํดง 

สนามสอบท่ี  ๒  โรงเรียนบานปะคําดง 

หัวหนาสนามสอบ นายสังคม  ปาสะกะ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปะคาํดง 

กรรมการกลาง นางนพรัตน   แกวเกิด ครูโรงเรียนบานปะคาํดง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางธัญญลกัษณ  เวชกามา ครูโรงเรียนบานหนองกระทุม 

๒. นายสถิต  อุนรมัย ครอัูตราจาง โรงเรียนบานหนองกระทุม 

สนามสอบท่ี  ๓  โรงเรียนบานหนองกระทุม 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพร   ศิลาไสย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองกระทุม 

กรรมการกลาง นายสุรพงษ   แกวกูล ครู โรงเรียนบานหนองกระทุม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางวนิดา  วิรฬุพฒัน ครู โรงเรียนบานตูม 

๒. นางสาวสุนารี  จันทรสงกลิ่น ครอัูตราจาง โรงเรียนบานตูม 

สนามสอบท่ี  ๔  โรงเรียนบานหนองบัว 

หัวหนาสนามสอบ นายสวสัดิ์   ทองเรือง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองบวั 

กรรมการกลาง นางอุษณี   รัตนโภคภัณฑ ครู โรงเรียนบานหนองบวั 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวเพ็ญศริิ  บุตรศรภีูมิ ครู โรงเรียนบานปะคาํสําโรง 

๒. นายกฤษดากร   ยวนย่ิง ครอัูตราจาง โรงเรียนบานปะคาํสาํโรง 
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สนามสอบท่ี  ๕ โรงเรียนบานปะคําสําโรง 

หัวหนาสนามสอบ นายอุทัย  โขงรัมย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปะคาํสาํโรง 

กรรมการกลาง นางวไลลักษณ  ชาติประเสรฐิ ครู โรงเรียนบานปะคาํสําโรง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุวฒัน  ราชอารีย ครู โรงเรียนบานสวายสอ 

๒. นายสุรศักด์ิ  พันธรุะ ครู โรงเรียนบานสวายสอ 

สนามสอบท่ี  ๖ โรงเรียนบานสวายสอ 

หัวหนาสนามสอบ นายจริวิทย   วงศรัมย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสวายสอ 

กรรมการกลาง นางคัมภรี   ปองพิมาย ครู โรงเรียนบานสวายสอ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางอัมพร  ทองเรือง ครู โรงเรียนบานหนองบวั 

๒. นางบุปผา  วาจาจิตต ครู โรงเรียนบานหนองบวั 

สนามสอบท่ี  ๗  โรงเรียนบานโนนเจริญ 

หัวหนาสนามสอบ นายบรรหาญ   บุญจันทร ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนเจริญ 

กรรมการกลาง นางภชัรี  ปกเคทัง ครู โรงเรียนบานโนนเจริญ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางโสภา  นุนไธสง ครู โรงเรียนบานหนองตาด 

๒. นางสาวชนกิากาญจน ยวนยิ่ง ครอัูตราจาง โรงเรียนบานหนองตาด 

สนามสอบท่ี  ๘ โรงเรียนบานหนองตาด 

หัวหนาสนามสอบ  นายสรุพล  สทิธริชันีวรรณ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองตาด 

กรรมการกลาง นายปรีดี  แยมศร ี ครู โรงเรียนบานหนองตาด 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายเฉลิมเกียรติ   แกวมา ครู โรงเรียนบานหนองดุม 

๒. นางสาวสุมาตย  มีพิษ ครอัูตราจาง โรงเรียนบานหนองดุม 

สนามสอบท่ี  ๙  โรงเรียนบานหนองดุม 

หัวหนาสนามสอบ  นางอรุณรัตน ประนามะกา รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองดุม 

กรรมการกลาง นางรัตนากรณ   ตันเจริญ ครู โรงเรียนบานหนองดุม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุนันท   บุญท ี ครู โรงเรียนวัดบานสาํราญราษฎร 

๒. นางสาวจันทรทริา  สิงหชัย ครูโรงเรียนวัดบานสาํราญราษฎร 

สนามสอบท่ี  ๑๐  โรงเรียนวัดบานสําราญราษฎร 

หัวหนาสนามสอบ  นางสุคนธ  ไปนาวะดี ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดบานสาํราญราษฎร 

กรรมการกลาง นายบญุไล   ศรบีาง ครู โรงเรียนวัดบานสาํราญราษฎร 
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คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายพงศธร   นันโช ครู โรงเรียนบานโนนเจริญ 

๒. นายอามลี  รักชาติ ครู โรงเรียนวัดบานโนนเจริญ 

คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

 ๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและ

เอกสารที่เกีย่วของใหกรรมการกํากับหองสอบและอาํนวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทัง้ทาํหนาที่ประสานการ

ดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

 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  วันที ่ ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 ( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


