
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๙/ ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนนาโพธิ ์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  ดังนี ้ 

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. นายประหยัด  เลไธสง   ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ฯ ประธานกรรมการ 

๒. นายบรรเจนต  ลิไธสง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูฯ กรรมการ 

๓. นายประจักษ  เอ่ืยมศรี   ผูอํานวยการโรงเรียนอมรสิริสามคัค ี กรรมการ 

๔. นายจรสั  พรดีมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวัขัวฯ กรรมการ 

๕. นายชิตพล  เวินเสยีง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาเรียบ กรรมการ 

๖. นายไพทลู  รอดโฉม ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคคีุรุราษฎรบาํรุง กรรมการ 

๗. นายประวุธ  ภทูองแหลม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชยัสมพร กรรมการ 

๘. นายสมพงษ  รินไธสง   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระทอง กรรมการ 

๙. นายวราพงษ  พรมไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานโศกกะฐนิ กรรมการ 

๑๐. นายประหยัด  โพธิขาํ   รักษาราชการแทน ผอ. โรงเรียนวัดบปุผารามกรรมการ 

๑๑. นายอนงค  เรืองไธสง   รักษาราชการแทน ผอ. โรงเรียนวัดพนมวัน กรรมการ 

๑๒. นายวิวฒัน  รินไธสง ครู โรงเรียนวัดชัยสมพร กรรมการ 
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๑๓. นายอํานวย พวงไธสง ครู โรงเรียนอมรสิริสามคัค ี กรรมการ 

๑๔. นายไพรัตน  จอดนอก ครู โรงเรียนบานโศกกะฐิน กรรมการ 

๑๕. นายพิทกัษ  แกวไธสง ครู โรงเรียนวัดสระทอง กรรมการ 

๑๖. นายสามารถ  นรินทรรัมย   ครู โรงเรียนบานหวัขัวฯ กรรมการ 

๑๗. นายธรรมรัตน  บาลี   ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ฯ กรรมการ/เลขานุการ 

๑๘. นายมโนปกรณ  ธรรมธรานุรักษ   ครู โรงเรียนบานคูฯ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายบรรเจนต  ลิไธสง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูฯ ประธานกรรมการ 

๒. นายสมชาย  ไชยทพิย   ครู โรงเรียนบานหวัขัวฯ กรรมการ 

๓. นายธรรมรัตน บาลี   ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ฯ กรรมการ 

๔. นายมโนปกรณ   ธรรมธรานุรักษ   ครู โรงเรียนบานคูฯ กรรมการ/เลขานกุาร 
 

มีหนาท่ี 

 ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศึกษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบ สพป. 

บร. ๔ ไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในทีป่ลอดภัย  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคาํตอบพรอมเอกสารที่เก่ียวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบ สพป. บร. ๔ ตามกาํหนดการทีศู่นยสอบและ

คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 ๒. ควบคุม  กํากบั  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนชุมชนบานนาโพธ์ิ (ต.ม.ธ.ก.รุน 7 อนุสรณ) 

หัวหนาสนามสอบ นายประหยัด เลไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ฯ 

กรรมการกลาง นายธรรมรัตน  บาล ี ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายทรงศลิป  พลแสน ครู โรงเรียนวัดทาเรียบ 

๒. นางขนิษฐา สงิหทอง ครู โรงเรียนอมรสิริสามัคค ี
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สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานหัวขัว (เบญจคุรุราษฎรอุทิศ) 

หัวหนาสนามสอบ นายจรัส  พรดีมา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหวัขัวฯ 

กรรมการกลาง นายสมชาย  ไชยทพิย ครู โรงเรียนบานหวัขัวฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายมโนปกรณ ธรรมธรานุรักษ ครู โรงเรียนบานคูฯ 

๒. นางสภุาภรณ  ศิลปการ ครู โรงเรียนบานโศกกะฐิน 

สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 

หัวหนาสนามสอบ นายประจักษ  เอี่ยมศรี ผูอาํนวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคค ี

กรรมการกลาง นางสาวรุงตะวัน ขุนสงคราม ครู โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพรพรรณ  บัวพงษชน ครู โรงเรียนวัดทาเรียบ 

๒. นายธงชัย  รุงรัตน ครู โรงเรียนบานค ู

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนวัดทาเรียบ 

หัวหนาสนามสอบ นายชิตพล  เวินเสยีง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดทาเรียบ 

กรรมการกลาง นายกมล  ช่ืนไธสง ครู โรงเรียนวัดทาเรียบ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางอมร  จันทรตรี ครู โรงเรียนบานหวัขัวฯ 

๒. นายวิศษิฎ  ไคลศรี ครู โรงเรียนอมรสิริสามัคค ี

สนามสอบท่ี ๕ โรงเรียนบานคู (คุรุศิษยวิทยาคาร) 

หัวหนาสนามสอบ นายบรรเจนต  ลิไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคูฯ 

กรรมการกลาง นายสงวน  ศรีคุณ ครู โรงเรียนบานคูฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางวาสนา  ยองมณี ครู โรงเรียนวัดชัยสมพร 

๒. นางสภุาวดี  จาํชาต ิ ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ ์

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นายปฏวิัติ  ศรีมหาพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์ฯ 

๒. นายสามารถ  นรินทรรัมย ครู โรงเรียนบานหวัขวัฯ 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนวัดชัยสมพร 

หัวหนาสนามสอบ นายประวุธ  ภทูองแหลม ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร 

กรรมการกลาง นางเรืองรอง  แปวไธสง ครู โรงเรียนวัดชยัสมพร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางฉวี  ไปรหนิ ้ ครู โรงเรียนสามคัค ี

๒. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง ครู โรงเรียนบานหวัขวัฯ 
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สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนวัดสระทอง 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพงษ  รินไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสระทอง 

กรรมการกลาง นายประพฒัน ม่ังไธสง ครู โรงเรียนวัดสระทอง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายไสว  พลสม ครู โรงเรียนบานโศกกะฐิน 

๒. นายสมพงษ  หมวกไธสง ครู โรงเรียนบานคูฯ 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎรบาํรงุ 

หัวหนาสนามสอบ นายไพทลู  รอดโฉม ผูอาํนวยการโรงเรียนสามัคคคีุรุราษฎรบาํรุง 

กรรมการกลาง นายไพบลูย  บุญท ี ครู โรงเรียนสามคัคคีุรุราษฎรบาํรุง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวจันทรจิรา จันทะมาตย ครู โรงเรียนชุมชนบานโพธิ์ฯ 

๒. นางสาวสุกญัญา ทองจันทร ครู โรงเรียนวัดทาเรียบ 

สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนวัดพนมวนั 

หัวหนาสนามสอบ นายอนงค  เรืองไธสง รักษาราชการแทน ผอ. โรงเรียนวัดชัยสมพร 

กรรมการกลาง นางสาวจิรัชยา  นพไธสง ครู โรงเรียนวัดพนมวัน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางอัจฉราภา  ประทุมเมศ ครู โรงเรียนวัดบปุผาราม 

๒. นายบรรจง  ดวดไธสง ครู โรงเรียนวัดสระทอง 

สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนบานโศกกะฐิน 

หัวหนาสนามสอบ นายวราพงษ  พรมไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโศกกะฐนิ 

กรรมการกลาง นายประหยัด  เรืองอุดมทรัพย ครู  โรงเรียนบานโศกกะฐิน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายบญุถม  อุนศิริวงษ ครู โรงเรียนบานคูฯ 

๒. นางบุหลนั  บุตรงาม ครู โรงเรียนวัดชยัสมพร 

สนามสอบท่ี ๑๑  โรงเรียนวัดบปุผาราม 

หัวหนาสนามสอบ นายประหยัด  โพธิขาํ รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนวัดบุปผาราม 

กรรมการกลาง นางอรุณ  ไลไธสง ครู  โรงเรียนวัดบุปผาราม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายพิทกัษ  แกวไธสง ครู โรงเรียนวัดสระทอง 

๒. น.ส.นภาภรณ เจริญพันธวุงศ ครู โรงเรียนสามคัคีฯ 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบมี หนาท่ี  ดังตอไปน้ี 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เกีย่วของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาที่ประสานการดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   
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๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ ตรวจสอบ

ความถูกตองของจํานวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอใหกับ

กรรมการกํากับหองสอบ 

๓.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาที่  ควบคมุหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตามกําหนดเวลา  รับ-

สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหวัหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามที่คูมือการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) กําหนด   

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 ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


