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คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๐ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนสตึก 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. นายสุนันท  จันทรเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุม ประธานกรรมการ 

๒. นายหาญ  แถวนาชุม ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานดอนมนต รองประธานกรรมการ 

๓. นางพัชรีย  ฉวีวฒัน ผูอํานวยการโรงเรียนกุดนํ้าขุน กรรมการ 

๔. นายศิริพงษ  สิมสีดา ครู โรงเรียนบานกระทุม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายอนวุัฒน  นาราช ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสม็ดสถาปตยฯ ประธานกรรมการ 

๒. นายวุฒิศักด์ิ  สายสกุล  กรรมการ 

๓. นางสุปราณี  ผาเจริญ  กรรมการ/เลขานกุาร 
 

 



๒ 
 

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  โรงเรียนชุมชนบานดอนมนต 

หัวหนาสนามสอบ นายหาญ  แถวนาชุม ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานดอนมนต 

กรรมการกลาง นางละมอม  ศรีงาม ครู โรงเรียนชุมชนบานดอนมนต 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑.  นางปยวรรณ  แกวมนู ครู โรงเรียนกุดนํ้าขุน 

๒.  นางวรรณนิภา  พาโคกทม ครู โรงเรียนกุดนํ้าขุน 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานกุดนํ้าขุน 

หัวหนาสนามสอบ นางพัชรีย  ฉวีวฒัน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกุดนํ้าขุน 

กรรมการกลาง นายสุทิน  พาโคกทม ครู โรงเรียนบานกุดนํ้าขุน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางชุติกาญจน  เทาขุนทด ครู โรงเรียนชุมชนบานดอนมนต 

๒. นางสุรีวรรณ  พนมรัตน ครู โรงเรียนชุมชนบานดอนมนต 

สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนบานนาลาว 

หัวหนาสนามสอบ นายอดิสร  บุญสอน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกุดนํ้าขุน 

กรรมการกลาง นางอารีรัตน  เกิดสาย ครู โรงเรียนบานกุดนํ้าขุน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑.  นายเฉลมิ  นาพิมพ ครู โรงเรียนบานละกอ 

๒. นางสภุาพ  กันยายน ครู โรงเรียนบานละกอ 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนบานละกอ 

หัวหนาสนามสอบ นายมาโนช  มโนบาล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานละกอ 

กรรมการกลาง นางเทยีมแข  จันทรเพชร ครู โรงเรียนบานละกอ 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายประหยัด  นามวงษา ครู โรงเรียนบานนาลาว 

๒. นางนาร ี ศรีปญญา ครู โรงเรียนบานนาลาว 

 



๓ 
 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานจะหลวย 

หัวหนาสนามสอบ นายสรกฤษฎิ ์ โลนารายณ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานจะหลวย 

กรรมการกลาง นางอรพรรณ  หนัญคาํจร ครู โรงเรียนบานจะหลวย 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายบญุลอื  จิตจาํนงค ครู โรงเรียนบานโคกสพุรรณ 

๒. นายจมุพล  สงวนรัมย ครู โรงเรียนบานโคกสพุรรณ 

สนามสอบท่ี ๖ โรงเรียนบานโคกสุพรรณ 

หัวหนาสนามสอบ นายสาคร  วงศสายตา รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสุพรรณ 

กรรมการกลาง นางสถาพร  วงศสายตา ครู โรงเรียนบานโคกสพุรรณ 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุรศักด์ิ  อุนมาร ครู โรงเรียนบานจะหลวย 

๒. นายชูศลิป  ทองบอ ครู โรงเรียนบานจะหลวย 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานขาม 

หัวหนาสนามสอบ นายชูชาต ิ สามารถกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานขาม 

กรรมการกลาง นางลาํพึง  นุกรรัมย ครู โรงเรียนบานขาม 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวธษิณา  พิลาล้าํ ครู โรงเรียนบานหนองนํ้าขุน 

๒. นางจาํเนียร  สงวนรัมย ครู โรงเรียนบานหนองนํ้าขุน 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนบานหนองนํ้าขุน 

หัวหนาสนามสอบ นายบญุเพ็ง  พิลาล้าํ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองนํ้าขุน 

กรรมการกลาง นางอัมรา  บุญทัน ครู โรงเรียนบานหนองนํ้าขุน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางธวัลรัตน  ยวงรัมย ครู โรงเรียนบานขาม 

๒. นางสาํล ี สืบเพ็ง ครู โรงเรียนบานขาม 

สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานปรือเกียน 

หัวหนาสนามสอบ นางวาสนา  คงพินิจ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปรือเกียน 

กรรมการกลาง นางพิมลดา  ชัยมนตรี ครู โรงเรียนบานปรือเกียน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพุทธชาต ิ พัฒนพบิูลยไพศาล ครู โรงเรียนบานเสม็ดสถาปตยฯ 

๒. นางปวีณา  ประวรรณรัมย ครู โรงเรียนบานเสม็ดสถาปตยฯ 

สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนบานเสม็ดสถาปตยฯ 

หัวหนาสนามสอบ นายอนุวัฒน  นาราช ผูอาํนวยการโรงเรียนบานเสม็ดสถาปตยฯ 

กรรมการกลาง นางลาํไย  ลัดดางาม ครู โรงเรียนบานเสม็ดสถาปตยฯ 

    



๔ 
 
คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ ๑. นางสาวจิรนันท ละอองทอง ครู โรงเรียนบานปรือเกียน 

๒. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ ครู โรงเรียนบานปรือเกียน 

สนามสอบท่ี ๑๑  โรงเรียนบานรอนทอง 

หัวหนาสนามสอบ นายธงชยั  สนหอม ผูอาํนวยการโรงเรียนบานรอนทอง 

กรรมการกลาง นางไขมขุ  ลีแสน ครู โรงเรียนบานรอนทอง  

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางลวัลย  จาํปานิล  ครู โรงเรียนบานกระทุม 

๒. นายดิเรก  ลิมาภิรักษ ครู โรงเรียนบานกระทุม 

สนามสอบท่ี ๑๒  โรงเรียนบานกระทุม 

หัวหนาสนามสอบ นายสุนันท  จันทรเพชร ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกระทุม 

กรรมการกลาง นายศิริพงษ  สิมสีดา ครู โรงเรียนบานกระทุม 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ ครู โรงเรียนบานรอนทอง 

๒. นางสาวพิมลพักตร  ปะทะรัมย ครู โรงเรียนบานรอนทอง 

คณะกรรมการดําเนินการระดบัสนามสอบมีหนาที ่ ดังตอไปนี้ 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาท่ี  กํากับ  ตดิตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดท้ังทําหนาท่ีประสานการดําเนนิการจัดสอบกับศูนยสอบ   

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 


