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คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๘ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนพุทไธสง ๓ 

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

 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. นายปรัชญา  พลพุฒินันท   ผูอํานวยการโรงเรียนบานขอย                     ประธานกรรมการ 

๒. นายธนา  โดงพิมาย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์                    รองประธานกรรมการ 

๓. นายสุชาติ       ฉาไธสง                 ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหายโศก               กรรมการ 

๔. นายสุนทร     เสาสิงห                   ผูอํานวยการโรงเรียนบานบุงเบา                           กรรมการ 

๕. นายวีระวฒัน  ปญญาวชิรไพบูลย     ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอน                     กรรมการ 

๖. นายจรูญ   วศิษิฎศลิป                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ                             กรรมการ 

๗. นายคาํปน  ดวงมูลล ี ครู  โรงเรียนบานบุงเบา กรรมการ 

๘. นายอรรถพร   มาลีนันท                ครู  โรงเรียนชุมบานหายโศก                      กรรมการ 

๙. นายบญุเหลอื     จันทรภิรมย          ครู  โรงเรียนวัดโพธิ์                กรรมการ/เลขานกุาร 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

 



๒ 
 

 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายธนา  โดงพิมาย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ ์ ประธานกรรมการ 

๒. นายคาํปน  ดวงมูลล ี ครู โรงเรียนบานดอน กรรมการ 

๓. นายสมเกยีรติ  ใจกลา   ครู โรงเรียนบานบุงเบา กรรมการ 

๔. นายสิทธิชัย  ชุบไธสง ครู โรงเรียนบานขอย  กรรมการ 

๕. นายปญญาวี  เวหา ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ กรรมการ 

๖. นายสมชาย  พลทามูล      ครู โรงเรียนชุมชนบานหายโศก     กรรมการ 

๗. นายบญุเหลอื  จันทรภิรมย   ครู โรงเรียนวัดโพธิ์   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  โรงเรียนชุมชนบานหายโศก 

หัวหนาสนามสอบ นายสุชาติ  ฉาไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานหายโศก   

กรรมการกลาง นายมงคล  สวามิชยั ครู โรงเรียนชุมชนบานหายโศก      

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสุนิทร  ลิไธสง  ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ 

๒. นางละไม  คาํพลิา  ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานดอน 

หัวหนาสนามสอบ นายวีระวฒัน  ปญญาวชิรไพบูลย      ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดอน     

กรรมการกลาง นายเรืองศกัด์ิ  แกวลอย                  ครู โรงเรียนบานดอน     

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางจตุพร  ฉาไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบานหายโศก 

๒. นางศรีวภา  หลวงสนามครู   ครู โรงเรียนชุมชนบานหายโศก 

 

 



๓ 
 
สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนบานบุงเบา 

หัวหนาสนามสอบ นายสุนทร   เสาวสิงห ผูอาํนวยการโรงเรียนบานบุงเบา 

กรรมการกลาง นางสาวมยุรี  ศรีโชค ครู โรงเรียนบานบุงเบา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุดสาคร  กัณหา ครู โรงเรียนบานขอย                      

๒. นางดวงจันทร  กัณหา     ครู โรงเรียนบานขอย                      

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนบานขอย 

หัวหนาสนามสอบ นายปรัชญา  พลพุฒินันท ผูอาํนวยการโรงเรียนบานขอย 

กรรมการกลาง นายสิทธิชับ  ชุบไธสง  ครู โรงเรียนบานขอย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวชุติกานต  จันไธสง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ 

๒. นางพิเสก  เชาวนพุทธ ิ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนวัดวรดิษฐ 

หัวหนาสนามสอบ นายจรูญ   วศิษิฎศลิป         ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ 

กรรมการกลาง นายปญญา วีเวหา ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางนันทนิตย  ปญญาวชิรไพบูลย ครู โรงเรียนบานดอน 

๒. นางสาํลวย  ดวงมูลล ี ครู โรงเรียนบานดอน 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนวัดโพธ์ิ   

หัวหนาสนามสอบ นายธนา  โดงพิมาย ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดโพธิ ์

กรรมการกลาง นายวัฒนา  อานไธสง ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวสุกญัญา  อรรถะจริยวฒุิ   ครู โรงเรียนบานบุงเบา 

๒. นายทรงชัย  สุบญุม ี ครู โรงเรียนบานบุงเบา 

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/กรรมการกลางตามทีคู่มือการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) กําหนด   



๔ 
 

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 


