
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๓๒/ ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนบานใหมไชยพจน 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. นายเสถยีร  วินไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพลสวุรรณ ประธานกรรมการ 

๒. นายเจริญ  สิงหไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานทองหลาง รองประธานกรรมการ 

๓. นายพงษพิทักษ  เพ็งศรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนไฮ กรรมการ 

๔. นายกมล  ทาไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระจันทร กรรมการ 

๕. นายอลงกรณ  มาลีนันนท ผูอํานวยการโรงเรียนเทพรังษ ี กรรมการ 

๖. นายไพรัตน  ศรีตาล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสองหอง กรรมการ 

๗. นายพิสิทธิ ์ บุญรับจิรโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ กรรมการ 

๘. นายวัชรจิโรจน กระจางวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานกอกดอนพยอม กรรมการ 

๙. นางหัชฆภรณ  กาวไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเรือ กรรมการ/เลขานุการ 

๑๐. นายอภิชาต ิ ปยะกุล ครู โรงเรียนบานทองหลาง กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายพิสิทธิ ์ บุญรับจิรโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ ประธานกรรมการ 

๒. นางนันทนภสั  วศิิษฏศลิป ครูอัตราจางโรงเรียนบานทองหลาง กรรมการ 

๓. นายอภิชาต ิ ปยะกุล ครู โรงเรียนบานทองหลาง 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  โรงเรียนบานทองหลาง 

หัวหนาสนามสอบ นายเจริญ  สิงหไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทองหลาง 

กรรมการกลาง นายเจริญ  สิงหไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทองหลาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑.  นางเรณู  เวชไธสง ครู โรงเรียนวัดพลสวุรรณ 

๒. นางลาํเตียง  สกุลจร ครู โรงเรียนวัดพลสวุรรณ 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนวัดพลสวุรรณ 

หัวหนาสนามสอบ นายเสถยีร  วินไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดพลสวุรรณ 

กรรมการกลาง นายเสถยีร  วินไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดพลสวุรรณ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑.  นายณรงคฤทธิ์ ฉะออนศรี ครูโรงเรียนบานทองหลาง 

๒. นายเลวัน ชมภวูงษ  ครูโรงเรียนบานทองหลาง 

สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนบานกอกดอนพยอม 

หัวหนาสนามสอบ นายวัชรจิโรจน กระจางวงศ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกอกดอนพยอม 

กรรมการกลาง นายวัชรจิโรจน กระจางวงศ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกอกดอนพยอม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพรอมจิต สงิหไธสง ครูโรงเรียนวัดชายอรัญ 

๒. นายสุขสันต เหลือชาง  ครูโรงเรียนวัดชายอรัญ 



๓ 
 
สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนวัดชายอรัญ 

หัวหนาสนามสอบ นายพสิิทธิ์  บุญรับจิรโรจน ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ 

กรรมการกลาง นายพสิิทธิ์  บุญรับจิรโรจน ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑.  นายสงัคม นาดี ครูโรงเรียนบานกอกดอนพยอม 

๒.  นางสาวธัญพร เพ็งพิศ ครูโรงเรียนบานกอกดอนพยอม 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ 

หัวหนาสนามสอบ นางประกอบแกว ศรีรัง รก. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพประดษิฐ 

กรรมการกลาง นางประกอบแกว ศรีรัง รก. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพประดษิฐ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางฐิตินันท ภาสฐิติ ครูโรงเรียนวัดสระจันทร 

๒. นางพฤษชาติ วงเวยีน ครูโรงเรียนวัดสระจันทร 

สนามสอบท่ี ๖ โรงเรยีนวัดเทพรังษ ี

หัวหนาสนามสอบ นายอลงกรณ มาลีนันท ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดเทพรังษ ี

กรรมการกลาง นายอลงกรณ มาลีนันท ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดเทพรังษ ี

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางเพลินพิศ เอี่ยมศรี ครูโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ 

๒. นางนิศรา ไกรเพชร ครูโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนวัดสระจันทร 

หัวหนาสนามสอบ นายกมล ทาไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสระจันทร 

กรรมการกลาง นายกมล ทาไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสระจันทร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวิระวฒุิ เห็ดไธสง ครูโรงเรียนวัดเทพรังษ ี

๒. นางบุญมี ทาไธสง ครูโรงเรียนวัดเทพรังษ ี

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนวัดสมณาวาส 

หัวหนาสนามสอบ นายเกียรติกอง คงฤทธิ ์ รก. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมณาวาส 

กรรมการกลาง นายเกียรติกอง คงฤทธิ ์ รก. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมณาวาส 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายประทปี ชาวโยธา ครู โรงเรียนบานหนองเรือ 

๒. นางบุญพรอม สุระศรี ครู โรงเรียนบานหนองเรือ 

สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานหนองเรือ 

หัวหนาสนามสอบ นางหัชฆภรณ  กาวไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองเรือ 

กรรมการกลาง นางหัชฆภรณ  กาวไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองเรอื 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุพิน งามสุข ครู โรงเรียนวัดสมณาวาส 

๒. นางคาํพัน บุตรไธสง ครู โรงเรียนวัดสมณาวาส 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนบานโนนไฮ 

หัวหนาสนามสอบ นายพงษพิทักษ เพ็งศรี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนไฮ 

กรรมการกลาง นายพงษพิทักษ เพ็งศรี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนไฮ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑.  นายสมจิต เรียงศิริ ครู โรงเรียนบานหนองสองหอง 

๒.  นางสุวรรณี นาดี ครู โรงเรียนบานหนองสองหอง 

สนามสอบท่ี ๑๑  โรงเรียนบานหนองสองหอง 

หัวหนาสนามสอบ นายไพรัตน ศรีตาล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองสองหอง 

กรรมการกลาง นายไพรัตน ศรีตาล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองสองหอง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพจมาน นมัสศิลา ครู โรงเรียนบานโนนไฮ 

๒. นางพัชรี ปจจยัโคนัง ครู โรงเรียนบานโนนไฮ 

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 


