
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๓๑/ ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนบานใหมไชยพจน 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

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบและระดับสนามสอบดังน้ี  ดังนี ้ 

คณะกรรมการดําเนินการระดับศูนยประสานการสอบ 

คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑. วาที่พันตรีสงวน   นนทธีระโชต ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบาน ก.ม.ศูนย ประธานกรรมการ 

๒. นายสุรพล  แสนล ี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร กรรมการ 

๓. นายทานิน  จันทะขาล  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวนาสันตฯ  กรรมการ 

๔. นายสุนทร  ไชยสุริยวิรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสคุันธารมย กรรมการ 

๕. นายชํานาญ  แสนเจก ผูอาํนวยการโรงเรยีนอนุบาลบานใหมไชยพจนฯ   กรรมการ 

๖. นายทินกร  ภาสตโรจน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหลักศิลา กรรมการ 

๗. นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร กรรมการ 

๘. นางสาวคาํพัน  กํามุขโช ผูอํานวยการโรงเรียนจฬุางกูรวิทยา  กรรมการ 

๙. นายอภิสทิธิ์  มนัสศลิา  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไพรงาม กรรมการ 

๑๐. นางมานิตย  แสนยะบุตร  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอิสาณ กรรมการ/เลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร ประธานกรรมการ 

๒. นางวิไลวรรณ  สําโรงลุน               ครู โรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร กรรมการ 

๓. นายประสิทธิ์   ฉววีงศ ครู โรงเรียนวัดหลักศลิา กรรมการ 

๔. นางสาวววิา  พนาจันทร ครู โรงเรียนวัดสคุันธารมย กรรมการ/เลขานกุาร 
 

มีหนาท่ี  ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบ สพป. 

บร. ๔ ไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในทีป่ลอดภัย  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคาํตอบพรอมเอกสารที่เก่ียวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบ สพป. บร. ๔ ตามกาํหนดการทีศู่นยสอบและ

คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

  ๒. ควบคุม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนบาน ก.ม.ศูนย 

หัวหนาสนามสอบ วาที่พันตรีสงวน   นนทธีระโชติ  ผูอาํนวยการโรงเรียนบาน ก.ม.ศูนย 

กรรมการกลาง นายชาญศักด์ิ      สุขศรี ครู โรงเรียนบาน ก.ม.ศูนย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางบศุรินทร  แพนแกว  ครู โรงเรียนวัดสคุันธารมย 

๒. นางพิสมยั  แสงสุนานนท พนักงานราชการโรงเรียนวัดสุคันธารมย 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานหนองไผ เบญจมิตร 

หัวหนาสนามสอบ นายสิทธิพร  ธรรมรักษา  ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร 

กรรมการกลาง นายศิวานนท  สวยสวาง  ครู โรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางออมเดือน  แสนศึก พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลบานใหมไชยพจน 

๒. นางฉัตรชนก   เหลาคนคา ครู  โรงเรียนอนุบาลบานใหมไชยพจน 

สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 

หัวหนาสนามสอบ นายสุรพล  แสนล ี ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร 

กรรมการกลาง 

 

นางวิไลวรรณ   กัณหา ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร 



๓ 
 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสังคม  แพงแสงไพศาล ครู  โรงเรียนวัดไพรงาม 

๒. นางปราณี  แพงแสงไพศาล ครู  โรงเรียนวัดไพรงาม 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนอนุบาลบานใหมพจน(ฉลาดราษฎรบาํรุง) 

หัวหนาสนามสอบ นายชาํนาญ   แสนเจก ผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลบานใหมฯ 

กรรมการกลาง นายเชิงชาญ  ปญญา   ครู โรงเรียนอนุบาลบานใหมฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางอาภาวรรณ  หนูนา ครู  โรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร 

๒. นางชื่น  จงปตนา ครู  โรงเรียนบานหนองไผเบญจมิตร 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนวัดอสิาณ 

หัวหนาสนามสอบ นางมานิตย   แสนยะบุตร  ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดอิสาณ 

กรรมการกลาง นางวริศรา   มนูขจร ครู โรงเรียนวัดอสิาณ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางภรภทัร  ภักดีแกว ครู โรงเรียนวัดวนาสันต (โศกนากสามคัค)ี 

๒. นายประดิสรณ  จันทรหยวก   ครู โรงเรียนวัดวนาสันต (โศกนากสามคัค)ี 

สนามสอบท่ี ๖ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 

หัวหนาสนามสอบ นางสาวคาํพัน    กํามุขโช ผูอาํนวยการโรงเรียนจฬุางกูรวทิยา 

กรรมการกลาง นายสุรีพงศ   กาศไธสง ครู โรงเรียนจุฬางกูรวทิยา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายบญุทัน  เทียมจันทร ครู  โรงเรียนวัดหลกัศิลา 

๒. นายประสิทธิ์  ฉวีวงศ  ครู  โรงเรียนวัดหลกัศิลา 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนวัดหลักศิลา 

หัวหนาสนามสอบ นายทินกร     ภาสตโรจน  ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดหลักศลิา 

กรรมการกลาง นายลี  สาไธสง  ครู โรงเรียนวัดหลักศลิา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพิศสมัย  นุสินานันท ครู  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 

๒. นางสขุศรี  วิสายอน  ครู  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนวัดวนาสนัตฯ 

หัวหนาสนามสอบ นายทานิน  จันทะขาล  ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดวนาสันตฯ 

กรรมการกลาง นางจุไรรัตน  จันทะขาล  ครู โรงเรียนวัดวนาสันตฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายมิตรวันชัย  วัดไธสง        ครู  โรงเรียนวัดอิสาณ 

๒. นางประกอบแกว  บุญแผน    ครู  โรงเรียนวัดอิสาณ 

    

    



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนวัดสุคันธารมย 

หัวหนาสนามสอบ นายสุนทร   ไชยสุริยวิรัตน ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย 

กรรมการกลาง นางบุญเพ็ง   อังคะ ครู โรงเรียนวัดสคุันธารมย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายอัมพร  โพธิ์ชัย ครู  โรงเรียนบาน กม.ศูนย 

๒. นางกฤติกา  นนทธีระโชติ ครู  โรงเรียนบาน กม.ศูนย 

สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนวัดไพรงาม 

หัวหนาสนามสอบ นายอภิสทิธิ์  มนสัศลิา ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดไพรงาม 

กรรมการกลาง นางอุดร  สุวรรณวิโรจน ครู โรงเรียนวัดไพรงาม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายทองใบ  ฉววีงศ ครู  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 

๒. นางสาวนวลฉวี  ชื่นไธสง ครู  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 

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 


