
๑ 
 

 
 
 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบรุรีัมย  เขต ๔ 
ที่ ๑๑๗ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนคูเมือง ๕ 
------------------------------------------------------ 

 ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาไดกําหนดใหสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบรุีรัมย เขต ๔ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผูเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และสาํนักงานสงเสรมิการศกึษา  ประจาํปการศกึษา ๒๕๕๖  ในวันจันทรที่  ๒๔  กุมภาพันธ ๒๕๕๗ น้ัน  

เพ่ือใหการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  บรสิุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใสและไดมาตรฐาน  จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการดาํเนินการระดับศูนยประสานการสอบและระดับสนามสอบ ดังน้ี  

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. นายเกียรตินัย  เหลาแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานตูหินเหล็กไฟ ประธานกรรมการ 

๒. นายธาดาพงษ   แดงงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาหล่าํ กรรมการ 

๓. นายสุดใจ   ผาสขุสม ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระปะคาํถาวร กรรมการ 

๔. นายสมศักด์ิ  บุญมี ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูบวั กรรมการ 

๕. นายวารี   ภาคพรหม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองดุมหัวชาง กรรมการ 

๖. นายเฉลียว   ศิริจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานโนนมาลัย กรรมการ 

๗. นายโชคอนันต   วิชัยเลศิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโศกนาคทามวง กรรมการ 

๘. นายสมเกียรติ    ศรีสขุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาวเอ กรรมการ 

๙. นางรชัดา   สีทา ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ กรรมการ 

๑๐. นางสาวพัทธธรีา   ลําไธสง ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเชื่อถือ 

 

 



๒ 
 
คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายเกียรตินัย   เหลาแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ ประธานกรรมการ 

๒. นางธนัญญา   บุตรศรภีูมิ ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ กรรมการ 

๓. นางสาวพัทธธรีา   ลําไธสง ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ กรรมการ 

๔. นางรชัดา    สีทา ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี 
 ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศึกษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบยอย

อําเภอคูเมืองไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรกัษาไวในที่ปลอดภัย  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม
กระดาษคําตอบพรอมเอกสารที่เกี่ยวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบยอยอาํเภอคุเมืองและศูนยสอบ สพป. บร. ๔ 
ตามกําหนดการทีศู่นยสอบและคณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 

 ๒.  ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  
ไมใหเกิดการรัว่ไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 

คณะกรรมการดําเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนบานหินเหล็กไฟ 

หัวหนาสนามสอบ นายเกียรตินัย  เหลาแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ 

กรรมการกลาง นายเกียรตินัย  เหลาแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางดวงใจ  พานิคม ครูโรงเรียนบานสระปะคาํถาวร 

๒. นางศภุรัตน  แสงโนนแดง ครูโรงเรียนบานสระปะคาํถาวร 

สนามสอบท่ี  ๒  โรงเรียนบานสาวเอ 

หัวหนาสนามสอบ นายสมเกียรติ    ศรีสขุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาวเอ 

กรรมการกลาง นายสมเกียรติ    ศรีสขุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาวเอ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสมปรารถนา  บัวตูม ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ 

๒. นางจิตติมา  บุตรศรีภมิู ครูโรงเรียนบานหินเหล็กไฟ 

 

สนามสอบท่ี  ๓ โรงเรียนบานสระปะคาํถาวร 

หัวหนาสนามสอบ นางสุดใจ  ผาสุขสม ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระปะคาํถาวร 

กรรมการกลาง นางสุดใจ  ผาสุขสม ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระปะคาํถาวร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางธันยพัฒน  พรหมสาขันธ ครูโรงเรียนบานสาวเอ 

๒. นางสาวภรภทั  ชัยมัง ครูโรงเรียนบานสาวเอ 



๓ 
 
สนามสอบท่ี  ๔ โรงเรียนบานตาหล่ํา 

หัวหนาสนามสอบ นายธาดาพงษ  แดงงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาหล่าํ 

กรรมการกลาง นายธาดาพงษ  แดงงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาหล่าํ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสิทธ  บุงทอง ครูโรงเรียนบานหนองรัก 

๒. นางจารวุรรณ  ยศราวาส ครูโรงเรียนบานหนองรัก 

สนามสอบท่ี  ๕ โรงเรียนบานหนองรัก 

หัวหนาสนามสอบ วาที่รอยตรสีขุสันต  จวงพลงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองรกั 

กรรมการกลาง วาที่รอยตรสีขุสันต  จวงพลงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองรกั 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวรวุฒิ   ต้ังใจ ครูโรงเรียนบานโศกนาคทามวง 

๒. นายจรสั  ทบแกว ครูโรงเรียนบานโศกนาคทามวง 

สนามสอบท่ี  ๖ โรงเรียนบานโศกนาคทามวง 

หัวหนาสนามสอบ นายโชคอนันต  วิชัยเลศิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโศกนาคทามวง 

กรรมการกลาง นายโชคอนันต  วิชัยเลศิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโศกนาคทามวง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายอินทรา  ปะวะศร ี ครูโรงเรียนบานตาหล่าํ 

๒. นายสามารถ   หาจันทร ครูโรงเรียนบานตาหล่าํ 

สนามสอบท่ี  ๗  โรงเรียนวัดบานโนนมาลัย 

หัวหนาสนามสอบ นายเฉลียว  ศิรจิันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานโนนมาลัย 

กรรมการกลาง นายเฉลียว  ศิรจิันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานโนนมาลัย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวรพล   ทองชา ครูโรงเรียนบานนหนองดุมหวัชาง 

๒. นายสุขสันต  ขาํคมเขตต ครูโรงเรียนบานนหนองดุมหวัชาง 

สนามสอบท่ี  ๘  โรงเรียนบานหนองดุมหัวชาง 

หัวหนาสนามสอบ นายวารี  ภาคพรหม ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองดุมหัวชาง 

กรรมการกลาง นายวารี  ภาคพรหม ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองดุมหัวชาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางจงจิตร  วันศร ครูโรงเรียนบานคูบวั 

๒. นางสาวศริิพร  โสภณ ครูโรงเรียนบานคูบวั 

สนามสอบท่ี  ๙  โรงเรียนบานคูบวั 

หัวหนาสนามสอบ นายสมศักด์ิ   บุญมี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคูบวั 

กรรมการกลาง นายสมศักด์ิ   บุญมี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคูบวั 

   



๔ 
 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสินไพบลูย   ชาติประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดบานโนนมาลัย 

๒. นางพิสมัย   ศริิจันทร ครูโรงเรียนวัดบานโนนมาลัย 

คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหนาท่ี  ดังตอไปนี ้

 ๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและ
เอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการกํากับหองสอบและอาํนวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทัง้ทาํหนาที่ประสานการ
ดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

 ๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รบั -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ 
ตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนเครื่องมือที่ไดรบั ความเรยีบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอ
ใหกับกรรมการกํากับหองสอบ 

 ๓.  กรรมการกํากบัหองสอบ  มีหนาที่  ควบคุมหองสอบ  ใหการดาํเนินการสอบเปนไปตาม
กําหนดเวลา  รบั-สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลาง  
ตามที่คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) กําหนด  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ      
วาดวยการปฏบิัติของผูกํากับการสอบ  พ.ศ. ๒๕๔๘  อยางเครงครัด 

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวริิยะอสุาหะและ
เต็มความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศกึษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  
เปนไปดวยความเรียบรอย  บรสิุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
  

            ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 
 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 
รองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา รกัษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย เขต ๔ 


