
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๑๙ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนสตึก 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.  นายวิฑูรย  สีแดง   ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดบานพลบั  ประธานกรรมการ 

๒.  นางเพลินจิตร  นัดกลา   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนสมบูรณ  รองประธานกรรมการ 

๓.  นายรังสวิุฒิ  กลางสวัสด์ิ     ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทามวง  กรรมการ 

๔.  นายสบุรรณ จําปาศรี   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนยาง  กรรมการ 

๕.  นายสงวน  ศรีเจริญ    ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทาเรือ  กรรมการ 

๖.  นายภษูิต  บุญอ้ิง   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนคอ  กรรมการ 

๗.  นายสุรพงษ  สุวรรณ   ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานสะแก กรรมการ 

๘.  นางพสิมัย อรุณโน   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสาํโรงพิมาน  กรรมการ 

๙.  นายสมพงษ  อาจเดช   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโคกเมือง   กรรมการ 

๑๐. นายจันทรเพ็ง  ทาระเวท         ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนธาต ุ  กรรมการ/เลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

 



๒ 
 

 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายสุรพงษ  สุวรรณ ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานสะแก ประธานกรรมการ 

๒. นางเพลินจิตร  นดักลา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนสมบูรณ รองประธานกรรมการ 

๓. นายจันทรเพ็ง  ทาระเวท ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนธาต ุ  กรรมการ 

๔. นางสาวพิสมัย  ปาละจูม ครู/ชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานโนนธาตุ 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  ดวยวธิีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนชุมชนบานสะแก 

หัวหนาสนามสอบ นายสุรพงษ  สุวรรณ ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานสะแก 

กรรมการกลาง นางรจนา   วรรณโคตร ครู โรงเรียนชุมชนบานสะแก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสายันต    หันตุลา ครู โรงเรียนโนนคอ 

๒. นางเกศรินทร   ไรดี ครู โรงเรียนโนนคอ 

สนามสอบท่ี  ๒ โรงเรียนบานโนนคอ 

หัวหนาสนามสอบ นายภูษิต   บุญอิง้ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานคอ 

กรรมการกลาง นายคเนศ   นภวงศ ณ อยุธยา ครู โรงเรียนบานโนนคอ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายเจริญ   เครือแวงมนต ครู โรงเรียนบานโคกเมือง 

๒. นางจันทรฉาย  ศศธิร ครูโรงเรียนบานโคกเมือง 

สนามสอบท่ี  ๓ โรงเรียนวัดบานพลับ 

หัวหนาสนามสอบ นายวิฑูรย   สีแดง ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดบานพลบั 

กรรมการกลาง นางสภุัทราภรณ   วงศสาสนธิ ์ ครู โรงเรียนวัดบานพลับ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสภุาพร   ทับทิมหิน ครู โรงเรียนชุมชนบานสะแก 

๒. นางพรรณี   แกวมูล ครู โรงเรียนชุมชนบานสะแก 



๓ 
 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนบานโคกเมือง 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพงษ  อาจเดช ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโคกเมือง 

กรรมการกลาง นางยพิุน   พิมพวง ครู โรงเรียนโรงเรียนบานโคกเมือง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายบญุนาค  อุไรรัมย ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ 

๒. นางเอ่ียมศิริ    ขุมทอง ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานโนนสมบูรณ 

หัวหนาสนามสอบ นางเพลินจิตร   นัดกลา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนสมบูรณ 

กรรมการกลาง  ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสวสัด์ิ  แสงแสน ครู โรงเรียนวัดบานพลับ 

๒. นายทรงวฒุิ   บุญกอง ครู โรงเรียนวัดบานพลับ 

สนามสอบท่ี ๖ โรงเรียนบานทาเรือ 

หัวหนาสนามสอบ นายสงวน    ศรีเจริญ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทาเรือ 

กรรมการกลาง นางกาญจนา   ทะวลิา ครู โรงเรียนบานทาเรือ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายกิตติพงษ  วงษษาสนธิ ์ ครู โรงเรียนบานโนนธาต ุ

๒. นายพัฒนา   จันทรพลงาม ครู โรงเรียนบานโนนธาต ุ

สนามสอบท่ี ๗ โรงเรียนบานทามวง 

หัวหนาสนามสอบ นายรังสวิฒุิ    กลางสวัสด์ิ    ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทามวง 

กรรมการกลาง นางสาวมณี   ยุดรัมย ครู โรงเรียนบานทามวง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสาลี    มีแกว ครู โรงเรียนบานสาํโรงพิมาน 

๒. นางสาวจันจิรา   แข็งแรง ครู โรงเรียนบานสาํโรงพิมาน 

สนามสอบท่ี ๘ โรงเรียนบานโนนยาง 

หัวหนาสนามสอบ นายสุบรรณ    จําปาศร ี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนยาง 

กรรมการกลาง นายสิริวัฒน   วรเนตรสทุธิกุล ครู โรงเรียนบานโนนยาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวอัจฉรา   ลาดนาเลา ครู โรงเรียนบานทามวง 

๒. นางปารณีย    เอ้ียนมี ครู โรงเรียนบานทามวง 

 

 

 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๙ โรงเรียนบานโนนธาตุ 

หัวหนาสนามสอบ นายจันทรเพ็ง   ทาระเวท ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนธาต ุ

กรรมการกลาง นางสาวพิสมยั    ปาละจูม ครู โรงเรียนบานโนนธาต ุ

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายธีรวัฒน   อางทอง ครู โรงเรียนบานโนนยาง 

๒. นายสวสัด์ิ    ชิณโสม พนักงานราชการ โรงเรียนบานโนนยาง 

สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนบานสําโรงพิมาน 

หัวหนาสนามสอบ นางพิสมัย   อรุณโน   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสาํโรงพิมาน 

กรรมการกลาง นางหทยัทิพย   โพธิมาศ ครู โรงเรียนบานสาํโรงพิมาน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางจันทรทิพย  ใจวิศาลสถิตย ครู โรงเรียนบานทาเรือ 

๒. นางพิชญาภคั  วงศสาสนธิ ์ ครู โรงเรียนบานทาเรือ 

คณะกรรมการดําเนินการระดบัสนามสอบมีหนาที ่ ดังตอไปนี้ 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาท่ี  กํากับ  ตดิตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดท้ังทําหนาท่ีประสานการดําเนนิการจัดสอบกบัศูนยสอบ   

๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาท่ี รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ ตรวจสอบความถูกตอง

ของจํานวนเคร่ืองมือท่ีไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอใหกับกรรมการกํากับหองสอบ 

๓.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาท่ี  ควบคุมหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตามกําหนดเวลา  รับ-สง  

แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามท่ีคูมือการประเมินคุณภาพ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) กําหนด   

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทุกทาน  จงปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะอุสาหะและเต็ม

ความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคณุภาพการศกึษาข้ันพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  เปนไป

ดวยความเรียบรอย  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
 

            ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


