
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๒ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนสตึก ๕ 

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

 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. นายบญุชู    แถวนาชุม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานหญาคา       ประธานกรรมการ 

๒. นายพินิจ    เข็มทอง            ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงวงั              รองประธานกรรมการ 

๓. นายประสงค  พวงธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปุน                กรรมการ 

๔. นายสมบัติ   บุญม ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระสงั กรรมการ 

๕. นายบรรจง    พวงธรรม             ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแวง               กรรมการ 

๖. นายสมภาร  กุลสิงห  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองยางหนองจาน กรรมการ 

๗. นางอุทุมพร   จารุสทิธกุิล            ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองครก กรรมการ 

๘. นายสังคม  ศรีนิล ครู โรงเรียนบานหนองแวง กรรมการ 

๙. นายกัณฐภูมินทร   ดันนอก       ครู โรงเรียนบานกระสงั                   กรรมการ 

๑๐. นายประยูร    ยะปะตัง             ครู โรงเรียนบานทุงวัง      กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 

 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายบญุชู    แถวนาชุม           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานหญาคา       ประธานกรรมการ 

๒. นายสังคม  ศรีนิล ครู โรงเรียนบานหนองแวง กรรมการ 

๓. นายประยูร    ยะปะตัง             ครู โรงเรียนบานทุงวัง      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  โรงเรียนบานหญาคา 

หัวหนาสนามสอบ นายบญุชู    แถวนาชุม           ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหญาคา 

กรรมการกลาง นางสาวรัญจวน  อังสนุ ครู โรงเรียนบานหญาคา 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายกิตติพงษ  ชะบัวรัมย ครู โรงเรียนบานหนองยางหนองจาน 

๒. นายกันตะพงษ  นิลฟู   ครูอัตราจาง โรงเรียนบานหนองยางหนองจาน 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานหนองแวง 

หัวหนาสนามสอบ นายบรรจง  พวงธรรม           ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองแวง 

กรรมการกลาง นางสังคม  ศรีนิล ครู โรงเรียนบานหนองแวง 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางธิตยิา  ลาหนองแคน ครู โรงเรียนบานทุงวัง 

๒. นางทัศนยี  อุนทานนท ครู โรงเรียนบานทุงวัง 

สนามสอบท่ี ๓ โรงเรียนบานหนองปุน 

หัวหนาสนามสอบ นายประสงค  พวงธรรม ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองปุน 

กรรมการกลาง นางผองศรี  ปยุภงูา ครู โรงเรียนบานหนองปุน 



๓ 
 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางธีรัตต  ศรีจันทรเหนือ ครู โรงเรียนบานกระสงั 

๒. นางเจยีมจิต  จันทะมณี ครู โรงเรียนบานกระสงั 

สนามสอบท่ี ๔ โรงเรียนบานกระสัง 

หัวหนาสนามสอบ นายสมบัติ  บุญมี ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกระสงั       

กรรมการกลาง นายกัณฐภูมินทร   ดันนอก       ครู โรงเรียนบานกระสงั       

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางวรวลัญช  โฉมสขุ ครู โรงเรียนบานหนองปุน 

๒. นางกณภัทร  มโนรัตน   ครู โรงเรียนบานหนองปุน 

สนามสอบท่ี ๕ โรงเรียนบานหนองยาง-หนองจาน 

หัวหนาสนามสอบ นายสมภาร  กุลสิงห           ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองยาง-จาน 

กรรมการกลาง นางมยุรา  เสรีวัฒน ครู โรงเรียนบานหนองยาง-จาน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายรักชาติ  ไชยบาํรุง ครู โรงเรียนบานหญาคา 

๒. นางสาวพัชรี  จงใจงาม ครู โรงเรียนบานหญาคา 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนบานหนองครก 

หัวหนาสนามสอบ นางอุทุมพร  จารุสิทธิกลุ          ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองครก 

กรรมการกลาง นางสาวทฆีรัตน  อําไพพิศ  ครู โรงเรียนบานหนองครก 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายทองสูณ  บวัมาตย ครู โรงเรียนบานทุงวังสาขาโคกอะโตด 

๒. นายสําอางค   โยยรัมย  ครู โรงเรียนบานทุงวังสาขาโคกอะโตด 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานทุงวงั 

หัวหนาสนามสอบ นายพินิจ  เข็มทอง           ผูอาํนวยการโรงเรียนบานทุงวงั       

กรรมการกลาง นางสมาภรณ  พลพา ครู โรงเรียนบานทุงวัง       

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวิรัตน  ทับทิมหิน ครู โรงเรียนบานหนองแวง 

๒. นายคมกริช  ดีโยธา พนักงานราชการ โรงเรียนบานหนองแวง 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๒ 
๑. นางธนัดฐา  สามส ี ครู โรงเรียนบานหนองครก 

๒. นางสาวสภุวิัน  กองคาํ  ครู โรงเรียนบานหนองครก 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนบานทุงวงัสาขาโคกอะโตด 

หัวหนาสนามสอบ นายถวลิ  แสนเมืองแกว           รองผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงวงั       

กรรมการกลาง นายธนายุต  นนทเสน   ครู อัตราจางโรงเรียนบานทุงวงั 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมจิตร  ประทานัง  ครู โรงเรียนบานทุงวัง 

๒. นางเลขา  สมบัติทิพย   ครู โรงเรียนบานทุงวัง 



๔ 
 
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  กระดาษคาํตอบและเอกสารทีเ่ก่ียวของกับหวัหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามที่คูมือการประเมิน

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 


