
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๖ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนพุทไธสง 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. นายสําเนยีง   อาจทวีกุล       ผูอํานวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

๒. นายชุมพล   อุนทานนท        ผูอํานวยการโรงเรียนบานแดงฯ                       กรรมการ 

๓. นายวิรัช   ปญญาวานิชกลุ     ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ กรรมการ 

๔. นายประเสริฐ   แนวไธสง    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาเยีย่ม กรรมการ 

๕. นายเกษมสทิธิ์   ภักดี             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระบัว กรรมการ 

๖. นายสุขมุ   วรรณวิจิตร         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม                กรรมการ 

๗. นายณรงค   วรรณวิจิตร         ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูณสระแกวฯ กรรมการ 

๘. นายธีรชัย  แสวงชัย                ผูอํานวยการโรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ กรรมการ 

๙. นายมังกร  เสริญไธสง           ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา          กรรมการ 

๑๐. นายวิชัย  ภทัรกนก              ครู โรงเรียนวัดสวุรรณาราม                               กรรมการ 

๑๑. นายอภิชาติ  คาํพิลา              ครู โรงเรียนบานเปา(สทุธสิารอุทิศ) กรรมการ 

๑๒. นายสุพรม  คงดี                    ครู โรงเรียนบานแดง(สหราษฎรวทิยา) กรรมการ 

 



๒ 
 

๑๓. นายสุธีร  ยืนยิ่ง                     ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา กรรมการ 

๑๔. นายโอภาส  โพธิขาํ               ครู โรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ กรรมการ 

๑๕. นายทรงเกียรติ  แสไธสง        ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปา(สุทธิสารอุทิศ) กรรมการ/เลขานกุาร 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายสําเนยีง   อาจทวีกุล        ผูอํานวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

๒. นายทรงเกียรติ  แสไธสง        ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปา(สุทธิสารอุทิศ) กรรมการ 

๓. นายเกรียงไกร  กะการดี        รองผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ กรรมการ 

๔. นายโอภาส  โพธิขาํ              ครู โรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ 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  ตรวจสอบเอกสารทีเ่ก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ ์

หัวหนาสนามสอบ นายสําเนียง  อาจทวกุีล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ 

กรรมการกลาง น.ส. ปยามรรตันเศรษฐดาวิทย ครู โรงเรียนวัดธรรมประสิทธ์ิ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวีระพงษ  ชนะหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

๒. นางสุนันทา  พยัคฆไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนวัดทาเย่ียม 

หัวหนาสนามสอบ นายประเสรฐิ  แนวไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาเย่ียม 

กรรมการกลาง นางกระบวน  จาไธสง ครู โรงเรียนวัดทาเยี่ยม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวิปศย  สวนพันธุนอก ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

๒. นายธีรวัฒนทรัพยธนาศิร ิ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 



๓ 
 
สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกุล) 

หัวหนาสนามสอบ นายวิรัชปญญา  วานิชกุล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ฯ 

กรรมการกลาง 
๑. นายเกรียงไกร  กะการด ี รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

๒. นายวิสทุธิธ์รรม  เจริญศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายพรชัย  จันทรอาภาส ครู โรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ 

๒. นางหอมจันทร  ทองสุข ครู โรงเรียนบานคูณสระแกวฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นางอารี  เบาไธสง ครู โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ ์

๒. นายประจวบ  สิงหไธสง ครู โรงเรียนบานคูณสระแกวฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๓ 
๑. นายโกสุม  กกไธสง ครู โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ ์

๒. นางบัวเรียน  แกวเจริญ ครู โรงเรียนบานเปา(สทุธสิารอุทศิ) 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๔ 
๑. นางสุพรรณ  ภัทรกนก ครู โรงเรียนวัดสวุรรณาราม 

๒. นางจันทนา  จันทรอาภาส ครู โรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนบานแดง (สหราษฎรวิทยา) 

หัวหนาสนามสอบ นายชุมพล  อุนทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนบานแดง (สหราษฎรวิทยา) 

กรรมการกลาง นายสุพรม  คงดี ครู โรงเรียนบานแดง (สหราษฎรวิทยา) 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายเฉลิมรัตน  จันทรคูเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

๒. นางอรุณี  นามศรีพันธุ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ 

หัวหนาสนามสอบ นายธีรชัย  แสวงชัย ผูอํานวยการโรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ 

กรรมการกลาง นายโอภาส  โพธิขาํ   ครู โรงเรียนตงศิริราษฎรอนุสรณ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางจิตติมา  อุนทานนท ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

๒. น.ส. สรินระดา  กรมไธสง ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนวัดสระบัว 

หัวหนาสนามสอบ นายเกษมสทิธิ์  ภกัดี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระบัว 

กรรมการกลาง นายเกรียงศกัดิ์  อุนไธสง ครู โรงเรียนวัดสระบัว 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสสินันท  สิริเจริญมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

๒. นายเธยีรธนา  สิทธิโชคธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

 

 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานเปา(สุทธิสารอุทิศ) 

หัวหนาสนามสอบ นายทรงเกียรติ  แสไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปา(สุทธสิารอุทศิ) 

กรรมการกลาง นางศิริลกัษณ  วรรณวิจิตร ครู โรงเรียนบานเปา(สุทธสิารอุทศิ) 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสวนิตย  รักชอบ ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

๒. น.ส. สิริกรณสรอยศิริกุล ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนวัดสวุรรณาราม 

หัวหนาสนามสอบ นายสุขมุ  วรรณวิจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม 

กรรมการกลาง นายวิชัย  ภทัรกนก ครู โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมบูรณ  ตอบไธสง ครู โรงเรียนบานเปา(สทุธสิารอุทศิ) 

๒. น.ส. ชุลีพร  เรืองศรี ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานคูณสระแกว(วชิานนทประชานุกูล) 

หัวหนาสนามสอบ นายณรงค  วรรณวิจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานคูณสระแกวฯ 

กรรมการกลาง นางสายพิณ  จิตไธสง ครู โรงเรียนบานคูณสระแกวฯ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายกิตติพงษ  พรฆังทรัพยทว ี ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงฯ 

๒. นางจันทกานตผยุลานวงศ ครู โรงเรียนวัดทาเยีย่ม 

สนามสอบท่ี ๑๐ โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

หัวหนาสนามสอบ นายมงักร  เสริญไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

กรรมการกลาง นางอริษรา  โพธิขาํ ครู โรงเรียนอนุบาลทรัพยปญญา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางวรรณวิภา  พวงโต ครู โรงเรียนวัดทาเยีย่ม 

๒. นางรุงทิพย  พวงไธสง ครู โรงเรียนวัดสวุรรณาราม 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นางรัตนวรรณ  วงศพิพัฒนศลิป ครู โรงเรียนบานแดงฯ 

๒. นายสมบัติ  เตียนศรี ครู โรงเรียนวัดสระบัว 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๓ 
๑. นางวณัชญา  จาํปาศร ี ครู โรงเรียนบานแดงฯ 

๒. นางเบญ็จวรรณ  จอดนอก ครู โรงเรียนวัดสระบัว 

 

 

 

 



๕ 
 
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  จงปฏบิัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

เต็มความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศกึษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

เปนไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
 

            ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


