
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๓๐/ ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนนาโพธิ ์๒ 

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

 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. นายเอกอนันต   ปุริตังสันโต     ผูอํานวยการโรงเรียนวัดธาต ุ  ประธานกรรมการ 

๒. นายราเมศน   โสมแสน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล     กรรมการ 

๓. นายสุพจน  ฝาคาํ                 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ 

๔. นายสมพร   แปไธสง             ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกกุง กรรมการ 

๕. นายสุนทร  ลิไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ กรรมการ 

๖. นายไพฑูรย   มูลดวง            ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนาแพง กรรมการ 

๗. นายสมพงษ   โพธิรัตนวัฒนกลุ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย กรรมการ 

๘. นายณัฐพล มีเวท ี                ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนตาล กรรมการ 

๙. นายเรืองศลิป   ไอยะ รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดสิริมงคล กรรมการ 

๑๐. นายชัยณรงค    โสล ี รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต กรรมการ/เลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายสุพรอม   ออมไธสง         ประธานกรรมการ 

๒. นายสมคิด  รุจีระศิริกุล  กรรมการ 

๓. นายมานิต  ยาไธสง  กรรมการ/เลขานกุาร 
 

มีหนาท่ี 

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

บร. ๔ ไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในทีป่ลอดภัย  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคาํตอบพรอมเอกสารที่เก่ียวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบ สพป. บร. ๔ ตามกาํหนดการทีศู่นยสอบและ

คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

 ๒. ควบคมุ  กํากบั  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนวัดธาตุ 

หัวหนาสนามสอบ นายเอกอนันต  ปุริตังสันโต ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดธาตุ 

กรรมการกลาง นายจกัรภพ  แพงไธสง ครู โรงเรียนวัดธาตุ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสธุาสินี  กลิ่นจิ๋ว ครู โรงเรียนชุมชนบานนาแพง 

๒. นางสุปราณี  สืบทอง ครู โรงเรียนชุมชนบานนาแพง 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานโนนตาล 

หัวหนาสนามสอบ นายณัฐพล  มีเวท ี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนตาล 

กรรมการกลาง นายวิชิต  หยาดไธสง ครู โรงเรียนบานโนนตาล 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายแสงทอง  จันทรตรี ครู โรงเรียนสามคัคีเทพอาํนวย 

๒. นายอะนันท  คณะกูล ครู โรงเรียนสามคัคีเทพอาํนวย 

สนามสอบท่ี ๓ โรงเรียนสามัคคีเทพอํานวย 

หัวหนาสนามสอบ นายสุพรอม  ออมไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอํานวย 

กรรมการกลาง นายสุเมธ  อื้อเพชรพงษ ครู โรงเรียนสามัคคีเทพอํานวย 

 



๓ 
 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางศศวิิมล  แพงไธสง ครู โรงเรียนวัดธาตุ 

๒. นายธวัช  รอดรักษ ครู โรงเรียนวัดธาตุ 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนชุมชนบานนาแพง 

หัวหนาสนามสอบ นายไพฑูรย  มูลดวง ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานนาแพง 

กรรมการกลาง นายบญุเพ็ง  ฉัตรวิทยกุล ครู โรงเรียนชุมชนบานนาแพง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางนวลตรี  พิมพขาว ครู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 

๒. นางสาวเพ็ญศรี  ยาวไธสง ครู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 

หัวหนาสนามสอบ นายสุนทร  ลิไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 

กรรมการกลาง นางสุรีย  แยงไธสง ครู โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายประดิษฐ  ปุราชะกา ครูโรงเรียนบานโนนตาล 

๒. นายสมเกียรติ  มุงไธสง ครูโรงเรียนบานโนนตาล 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

หัวหนาสนามสอบ นายสุพจน  ฝาคาํ ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

กรรมการกลาง นายสุนทร  ศรีสุรักษ ครู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายจาํเริญ  สายจีน ครู โรงเรียนวัดสิริมงคล 

๒. นางอรพินท  เหลาพิเดช ครู โรงเรียนวัดสิริมงคล 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนวัดสิริมงคล 

หัวหนาสนามสอบ นายราเมศน  โสมแสน ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 

กรรมการกลาง นายธีรศักด์ิ  ประตา ครู โรงเรียนวัดสิริมงคล 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวุฒิพงศ  ยาวไธสง ครู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

๒. นางมะยุรี  ตลอดไธสง ครู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นายบญุสขุ  คาํพะมัย ครู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

๒. นายสิทธิชัย  ลตนอย ครู โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนวัดโพธ์ิชัย 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพงษ  โพธิรัตนวัฒนกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชยั 

กรรมการกลาง นายเจริญ  เตาะไธสง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายชัยวฒัน  อาษานอก ครูโรงเรียนบานโคกกุง 

๒. นางสาวเพ็ญภรณ  ลิไธสง ครูโรงเรียนบานโคกกุง 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานโคกกุง 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพร  แปไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโคกกุง 

กรรมการกลาง นางสาวขวัญฤทยั  ปดไธสง ครู โรงเรียนบานโคกกุง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายคะนองเดช  เบ็ญขุนทศ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 

๒. นางพรรณธิพา  ปะวรรณะ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบมี หนาท่ี  ดังตอไปน้ี 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เกีย่วของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาที่ประสานการดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

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 


