
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๑๘ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนสตึก 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. นายนุกูล  เวศสุวรรณ   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคูขาด   ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพงษ  กุลพรม    ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดงยายเภา           รองประธานกรรมการ 

๓. นายอดุลย   มะลยัสิทธิ ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองมวง           กรรมการ 

๔. นายพุฒิพงศ  มนตรีโพธิ์     ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสตึก                    กรรมการ 

๕. นายสมพร    บุงทอง  ผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ) กรรมการ 

๖. นายธนพล  จงปตนา       ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองบวัเจาปา  กรรมการ 

๗. นายเผชิญ   อินทะกนก        ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสระกอไทร  กรรมการ          

๘. นางสมพร  ศาลางาม             ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกกอง   กรรมการ 

๙. นายชนะพล   มะลิเลิศ           ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางนํ้าใส   กรรมการ 

๑๐. นางสงกรานต  พันธุพินิจ ผูอาํนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา                กรรมการ 

๑๑. นายสมชาย   อังกลุะศรี        ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองเกาะฯ     กรรมการ 

          ๑๒. นายอนุชิต   วรรณสุทธิ์  ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหวัชาง                กรรมการ/เลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายพุฒิพงศ  มนตรีโพธิ์       ผูอํานวยการโรงเรียนบานสตึก ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพร  บุงทอง             ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ) กรรมการ 

๓. นางสมพร  ศาลางาม           ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกกอง กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี 

 ๑.  รับ-สงขอสอบและเอกสารประกอบการทดสอบ (NT)  ปการศึกษา ๒๕๕๖  จากศูนยสอบยอย

อําเภอสตึกไปยังศูนยประสานการสอบ แลวเก็บรักษาไวในทีป่ลอดภยั  กอนแจกจายใหสนามสอบและเก็บรวบรวม

กระดาษคาํตอบพรอมเอกสารที่เก่ียวของจากสนามสอบสงมอบศูนยสอบยอยอําเภอสตึกและศูนยสอบ สพป. บร. ๔ 

ตามกําหนดการทีศู่นยสอบและคณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย  

 ๒. ควบคุม  กํากบั  ดูแล  ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการทดสอบ (NT)  ใหอยูในสภาพเรียบรอย  

ไมใหเกิดการรั่วไหลอันจะกอใหเกิดการทุจริต  ดวยวธิกีารใด ๆ ทั้งสิ้น 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ) 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพร  บุงทอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ) 

กรรมการกลาง นางวลิาวลัย  ราสระคร ู รองผอ.โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ) 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางรวีรัตน  มนตรีโพธิ ์  ครู โรงเรียนบานสตึก 

๒. นางสาวสุรัตนดา  พันโพคา ครู โรงเรียนบานสตึก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๒ 
๑. นางศภุานิช  ชัยลิ้นฟา ครู โรงเรียนบานสตึก 

๒. นางเจษฎาพร  วิเชียร  ครู โรงเรียนบานสตึก 

สนามสอบท่ี ๒ โรงเรียนบานสตึก 

หัวหนาสนามสอบ นายพฒุิพงศ  มนตรีโพธิ ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสตึก 

กรรมการกลาง ๑. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ ครูโรงเรียนบานสตึก 

๒. นางพรรณี  ชบา ครูโรงเรียนบานสตึก 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางมินตรา  ใจกลา     ครู โรงเรียนอนุบาลสตกึ(ประชาอนุสรณ) 

๒. นายกลวัชร  อินทราชา ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ) 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นายอนวุัฒน  ศรีษาคาํ   ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ) 

๒. นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ   ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ) 



๓ 
 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๓ 
๑. นางสาวทิพวรรณ  จําลอง ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

๒. นายสุริชัย  กระแสจันทร ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๔ 
๑. นายพัฐรัฐ  มะลิซอน  ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

๒. นายสุริยา  ลาออน ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๕ 
๑. นายสุบรรณ  โทคํามา  ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

๒. นายสมศักดิ์  วงศคาํ  ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

สนามสอบท่ี ๓ โรงเรียนบานหนองเกาะ (คุรุราษฎรบาํรุง) 

หัวหนาสนามสอบ นายสมชาย  อังกุละศร ี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองเกาะฯ 

กรรมการกลาง นายประพันธ  ทุมรินทร ครูโรงเรียนบานหนองเกาะฯ 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสุนันทา  ศรีสงา ครูโรงเรียนบานคขูาด 

๒. นางสาวกาญจนา  สุดโสม  ครูโรงเรียนบานยางนํ้าใส 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนทศพรวิทยา 

หัวหนาสนามสอบ นางสงกรานต  พันธุพินจิ ผูอาํนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา 

กรรมการกลาง นายอดิศักด์ิ  จูไธสง ครูโรงเรียนทศพรวิทยา 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายอาทิตย  ฤทธิโย  ครูโรงเรียนบานสตึก 

๒. นายพิชิต  มะติยาภักดิ ์  ครูโรงเรียนบานสตึก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๒ 
๑. นายอาณุรักษ  สุปะทงั  ครูโรงเรียนบานสตึก 

๒. นายอุทยั  เทพบุดดี  ครูโรงเรียนบานสตึก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๓ 
๑. นางเพ็ญจรยี  ไหวดี ครูโรงเรียนบานสตึก 

๒. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ  ครูโรงเรียนบานสตึก 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนดงยายเภา 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพงษ  กุลพรม ผูอาํนวยการโรงเรียนดงยายเภา 

กรรมการกลาง นายวิญูชัย  วรสีหะ ครูโรงเรียนดงยายเภา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายศุภชยั  กิตติภูติกุล  ครูโรงเรียนบานสระกอไทร 

๒. นางจังกร  เรือนภู ครูโรงเรียนบานสระกอไทร 

 

 

 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๖ โรงเรียนบานโคกกอง 

หัวหนาสนามสอบ นางสมพร  ศาลางาม ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโคกกอง 

กรรมการกลาง นางนิตย  วงัโณ ครูโรงเรียนบานโคกกอง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางจรัล  พูดเพราะ  ครูโรงเรียนบานหนองบัวเจาปา 

๒. นางกุหลาบ  เล็กดา ครูโรงเรียนบานหนองบัวเจาปา 

สนามสอบท่ี ๗ โรงเรียนบานสระกอไทร 

หัวหนาสนามสอบ นายเผชิญ  อินทะกนก ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสระกอไทร 

กรรมการกลาง นายไสว  สมภักดี ครูโรงเรียนบานสระกอไทร 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุทธิพร  เจริญรัมย  ครูโรงเรียนบานโคกกอง 

๒. นางศรัญญา  เลาอารีกิจ  ครูโรงเรียนบานโคกกอง 

สนามสอบท่ี ๘ โรงเรยีนบานคูขาด 

หัวหนาสนามสอบ นายนุกูล  เวศสุวรรณ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคูขาด 

กรรมการกลาง นายอนันต  เหยยีดรัมย ครูโรงเรียนบานคขูาด 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสุจิตรา  บุตรวิเศษ ครูโรงเรียนบานหนองเกาะ(คุรุราษฎรบาํรุง) 

๒. นางลัดดาวลัย  ตรีสอน  ครูโรงเรียนบานหนองเกาะ(คุรุราษฎรบาํรุง) 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นางแสงจันทร  บุญหนองเหลา ครูโรงเรียนบานหวัชาง 

๒. นายยุทธนา  พานิชรัมย  ครูโรงเรียนบานหวัชาง 

สนามสอบท่ี ๙ โรงเรียนบานยางนํ้าใส 

หัวหนาสนามสอบ นายชนะพล  มะลิเลศิ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานยางนํ้าใส 

กรรมการกลาง นางรวีวรรณ  อาษากจิ ครูโรงเรียนบานยางนํ้าใส 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางนํ้าเชื่อม  เจริญรัมย  ครูโรงเรียนบานดงยายเภา 

๒. นางชฎาวรรณ  ใสงาม  ครูโรงเรียนบานดงยายเภา 

สนามสอบท่ี ๑๐ โรงเรียนบานหัวชาง 

หัวหนาสนามสอบ นายอนุชิต  วรรณสุทธิ ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหวัชาง 

กรรมการกลาง นางดวงพร  เอกวารีย ครูโรงเรียนบานหวัชาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางรัชตา  ศรสีงา ครูโรงเรียนบานคขูาด 

๒. นางวิไลวรรณ  อมาตรเสนา ครูโรงเรียนบานคขูาด 

 



๕ 
 
สนามสอบที ่๑๑ โรงเรียนบานหนองบวัเจาปา 

หัวหนาสนามสอบ นายธนพล  จงปตนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัวเจาปา 

กรรมการกลาง นางชุฎาพร  บุญฉลาด ครูโรงเรียนบานหนองบัวเจาปา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นางวรรณระพี  พิทยานัน  ครูโรงเรียนบานหนองมวง 

๒. นายประจกัษ  กองสุข ครูโรงเรียนบานหนองมวง 

สนามสอบที ่๑๒ โรงเรียนบานหนองมวง 

หัวหนาสนามสอบ นายอดุลย  มะลัยสิทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง 

กรรมการกลาง นายแสงชัย  อธิพัฒนพลากร ครูโรงเรียนบานหนองมวง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบท่ี ๑ 
๑. นางรําไพ  ไชยพลงาม  ครูโรงเรียนบานคขูาด 

๒. นางสายทอง  พรองพรหม ครูโรงเรียนบานคขูาด 

คณะกรรมการดําเนินการระดบัสนามสอบมีหนาที ่ ดังตอไปนี้ 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาท่ี  กํากับ  ตดิตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดท้ังทําหนาท่ีประสานการดําเนนิการจัดสอบกับศูนยสอบ   

๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาท่ี รับ –สงขอสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบ จากศนูยประสานการสอบ 

ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเคร่ืองมือท่ีไดรับ ความเรียบรอยการปดผนกึซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอใหกับ

กรรมการกํากับหองสอบ 

๓.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาท่ี  ควบคุมหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตามกําหนดเวลา  รับ-สง  

แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามท่ีคูมือการประเมินคุณภาพ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) กําหนด   

ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน  จงปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะอุสาหะและเต็ม

ความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคณุภาพการศกึษาข้ันพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  เปนไป

ดวยความเรียบรอย  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
 

            ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


