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คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๑ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนสตึก ๔ 

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

 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. นายสมพร อรุณโน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลาแดก ประธานกรรมการ 

๒. นายทองคูณ  สีสิว่ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแคน รองประธานกรรมการ 

๓. นายชาญยุทธ  นาเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลัดมุม กรรมการ 

๔. นายลมยั  โพธิ์ภักดีกลู ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองนกเกรียน กรรมการ 

๕. นายสมพล  ออนหนองหวา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองดุม  กรรมการ 

๖. นายชาตรี  เชยรัมย  ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองแก กรรมการ 

๗. นายมนตรี  ชะบา ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากชองสนามชัย กรรมการ 

๘. นายนครินทร  สํารวมรัมย ผูอํานวยการโรงเรียนบานพงแขม  กรรมการ 

๙. นายสมพาน  จันทรนวล รก.ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองเชือก   กรรมการ 

๑๐. นายทวศีักดิ์ เดชเอ่ียม  ครู โรงเรียนบานหนองปลาแดก กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายสมพร อรุณโน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลาแดก ประธานกรรมการ 

๒. นายทองคูณ  สีสิว่ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแคน กรรมการ 

๓. นายทวศีักดิ์ เดชเอ่ียม ครู โรงเรียนบานหนองปลาแดก   กรรมการ/เลขานกุาร 
 

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  โรงเรียนบานหนองนกเกรียน 

หัวหนาสนามสอบ นายลมัย  โพธิ์ภักดีกูล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองนกเกรียน 

กรรมการกลาง นางพัชรี  บุญแจด รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองนกเกรยีน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายประสงค  อาจหาญ ครู โรงเรียนบานหนองดุม 

๒. นางกรองทอง  ช่ืนศร ี ครู โรงเรียนบานหนองปลาแดก 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานปลัดมุม 

หัวหนาสนามสอบ นายชาญยุทธ  นาเจริญ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปลัดมุม 

กรรมการกลาง นางฉันทนา  พรหมบุตร ครู โรงเรียนบานปลัดมุม 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวีรานุวัฒน  จงใจงาม ครู โรงเรียนบานพงแขม 

๒. นายธวัช  หยาดไธสง ครู โรงเรียนบานหนองแคน 

สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนบานหนองดุม 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพล  ออนหนองหวา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองดุม 

กรรมการกลาง นางบุญมี  อาจหาญ ครู โรงเรียนบานหนองดุม 



๓ 
 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางนิศานันท  ดําพลงาม ครู โรงเรียนบานหนองเชือก 

๒. นายกสิณ  งามสนิท  ครู โรงเรียนบานเมืองแก 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนบานหนองปลาแดก 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพร อรุณโน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองปลาแดก 

กรรมการกลาง นางสุดารัตน  นาเจริญ  ครู โรงเรียนบานหนองปลาแดก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาววรัญญา  จันทเมนชัย ครู โรงเรียนบานหนองนกเกรียน 

๒. นางสุปรยีา  หงษคาํม ี ครู โรงเรียนบานหนองเชือก 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานหนองเชอืก 

หัวหนาสนามสอบ นายสมพาน  จันทรนวล    รก.ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเชือก   

กรรมการกลาง นางเพ็ญจิต  โยยรัมย ครู โรงเรียนบานหนองเชือก   

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวกรภัทธ  ทองเรือง ครู โรงเรียนบานหนองนกเกรียน 

๒. นายทินกร  จาภา ครู โรงเรียนบานเมืองแก 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนบานปากชองสนามชยั 

หัวหนาสนามสอบ นายมนตรี  ชะบา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปากชองสนามชัย 

กรรมการกลาง นางคูณ  ดิษฐเนตร ครู โรงเรียนบานปากชองสนามชัย 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายครรชิต  ประทุมทอง ครู โรงเรียนบานปลัดมุม 

๒. นางสาวยุพาพรรณ  คะเนวัน ครู โรงเรียนบานตาโหงก 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานพงแขม 

หัวหนาสนามสอบ นายนครินทร  สํารวมรัมย  ผูอาํนวยการโรงเรียนบานพงแขม 

กรรมการกลาง นายสมภาร  ทองบอ ครู โรงเรียนบานพงแขม 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมชาย  พะยังเค ครู โรงเรียนบานปลัดมุม 

๒. นายสํารอง  เสนาโนฤทธิ ์ ครู โรงเรียนบานปากชองสนามชัย 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนบานหนองแคน 

หัวหนาสนามสอบ นายทองคูณ  สีสิว่ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองแคน 

กรรมการกลาง นายชวลิต  จิตไทย ครู โรงเรียนบานหนองแคน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายศรายทุธ  วิชัด ครู โรงเรียนบานปากชองสนามชัย 

๒. นางสาวพรพรหม  โมกศร ี ครู โรงเรียนบานตาโหงก 

สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานเมอืงแก 

หัวหนาสนามสอบ นายชาตรี  เชยรัมย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานเมืองแก  



๔ 
 
กรรมการกลาง นางสาวพัชราภรณ  ศรีแกนจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองแก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายมกรพงษ  ภูนพผา ครู โรงเรียนบานหนองดุม 

๒. นางฟองจันทร  แขงขัน ครู โรงเรียนบานหนองปลาแดก 

สนามสอบท่ี ๑๐ โรงเรียนบานตาโหงก 

หัวหนาสนามสอบ นายสนอง  เจริญศิริ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานตาโหงก  

กรรมการกลาง นางสาํราญ  พละศักด์ิ ครู โรงเรียนบานตาโหงก  

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมทรัพย  สุริยะ ครู โรงเรียนบานพงแขม 

๒. นายวสันต  เช้ือรัมย ครู โรงเรียนบานหนองแคน 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบมีหนาท่ี  ดังตอไปน้ี 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่

เก่ียวของใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาที่ประสานการดําเนินการจัด

สอบกับศูนยสอบ   

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   

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

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 


