
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๓ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนสตึก ๖ 

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

 ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสาํนักทดสอบทางการศึกษาไดกําหนดใหสาํนักงาน

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. นายจเด็ด    ผนิดรัตนากร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานสวายตางวน ประธานกรรมการ 

๒. นางเบญจวรรณ    อุไรรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระกุด กรรมการ 

๓. นายอรรถพล    สระสงคราม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองใหญ กรรมการ 

๔. นายธนากร   การะวิโก ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสิงห กรรมการ 

๕. นายบญุเพ็ง   อินหางหวา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกบั   กรรมการ 

๖. นางวราพร   ผนิดรัตนากร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตามา กรรมการ 

๗. นายชวลิต   ชูทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียนบานชุมแสง   กรรมการ 

๘. นางจรรยา   กีรตินิตยา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสม็ด กรรมการ 

๙. นายสิทธิชัย    สทธจิินดา ครูโรงเรียนบานโคกสิงห กรรมการ 

๑๐. นายนันทวิทย     เรืองทองเมือง ครูโรงเรียนบานเสม็ด กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นางสาวศศิพร   รินทะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผ ประธานกรรมการ 

๒. นายวนายุทธ      พันธงาม ครูโรงเรียนบานหนองใหญ กรรมการ 

๓. นายชาย   ยานํ้าคาํ ครูโรงเรียนบานชุมแสง กรรมการ 

๔. นางพัชรินทร   ชินรัมย ครูโรงเรียนวัดบานสวายตางวน 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 ทั้งสิน้ 
 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบ 

สนามสอบท่ี ๑  โรงเรียนบานหนองใหญ    

หัวหนาสนามสอบ นายอรรถพล   สระสงคราม ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองใหญ 

กรรมการกลาง นายเดชา  สังฆมณี ครู โรงเรียนบานหนองใหญ 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายอาคม  อังคะ ครูโรงเรียนบานหนองไผ 

๒. นางบุญธรรม  เจริญศิริ ครูโรงเรียนวัดบานสวายตางวน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๒ 
๑. นางภัทรานิษฐ   วรรณะประสิทธิ ์ ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

๒. นายประจวบ  เจริญศิริ ครูโรงเรียนบานตามา 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานหนองไผ   

หัวหนาสนามสอบ นางสาวศศิพร  รินทะ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองไผ 

กรรมการกลาง นายมานิต  กีรตินิตยา ครู โรงเรียนบานหนองไผ 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางปวันรัตน  จันทรหางหวา ครูโรงเรียนบานหนองใหญ 

๒. นายวรวุฒิ  ดีสุทธิ ์ ครูโรงเรียนบานหนองกับ 

 



๓ 
 
สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนวัดบานสวายตางวน   

หัวหนาสนามสอบ นายจเด็ด  ผนิดรัตนากร ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดบานสวายตางวน 

กรรมการกลาง นางพัชรินทร    ชินรัมย ครู โรงเรียนวัดบานสวายตางวน 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพัฒนา   เชยรัมย ครูโรงเรียนบานหนองใหญ 

๒. นางวิมาลี   จิระออน ครูโรงเรียนบานชุมแสง 

สนามสอบท่ี ๔ โรงเรยีนบานหนองกับ   

หัวหนาสนามสอบ นายบญุเพ็ง  อินหางหวา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองกับ   

กรรมการกลาง นางสวุรรณฑา   ดําพลงาม ครู โรงเรียนบานหนองกับ   

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวรานนท   วงศม่ัน ครูโรงเรียนวัดบานสวายตางวน 

๒. นางเยาวนันท   พรหมบุตร ครูโรงเรียนบานหนองใหญ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานชุมแสง   

หัวหนาสนามสอบ นายชวลิต   ชูทรัพย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานชุมแสง   

กรรมการกลาง นางรัตนาภรณ  ศรีสขุ ครู โรงเรียนบานชุมแสง   

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวรวงทอง  อัปมรกัง ครูโรงเรียนบานหนองใหญ 

๒. นางสาวชลิสา   โถทอง ครูโรงเรียนบานตามา 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนบานตามา 

หัวหนาสนามสอบ นางวราพร   ผนิดรัตนากร ผูอาํนวยการโรงเรียนบานตามา 

กรรมการกลาง นายวัฒนา   กายแกว ครู โรงเรียนบานตามา 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมพอง  เยียวรัมย ครูโรงเรียนบานหนองกับ 

๒. นายประมวล   แกวหอม ครูโรงเรียนบานโคกสิงห 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานโคกสิงห 

หัวหนาสนามสอบ นายธนากร   การะวิโก ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโคกสิงห 

กรรมการกลาง นางวันทนา  มะลิซอน ครู โรงเรียนบานโคกสงิห 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวพิสมัย    เอิบอ่ิม ครูโรงเรียนบานหนองใหญ 

๒. นางวจิิตร   มะลิซอน ครูโรงเรียนบานหนองหัวควาย 

สนามสอบท่ี ๘ โรงเรยีนบานสระกุด 

หัวหนาสนามสอบ นางเบญจวรรณ    อุไรรัตน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสระกุด 

กรรมการกลาง นายพรชัย   สุดโสม ครู โรงเรียนบานสระกุด 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางอัจฉรา   บุญโภค ครูโรงเรียนบานหนองหัวควาย 

๒. นายกําจัดภยั   ชะลุรัมย ครูโรงเรียนบานเสม็ด 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานหนองหัวควาย 

หัวหนาสนามสอบ นายไพบลูย    เรืองสมบัต ิ ครูโรงเรียนบานหนองหัวควาย 

กรรมการกลาง นางพิมพ  กระสายสุน ครู โรงเรียนบานหนองหวัควาย 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวิจิตร   ลําใย ครูโรงเรียนบานสระกุด 

๒. นายบญุมี   มะลิซอน ครูโรงเรียนบานโคกสิงห 

สนามสอบท่ี ๑๐ โรงเรียนบานบานเสม็ด 

หัวหนาสนามสอบ นางจรรยา   กีรตินิตยา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานเสม็ด 

กรรมการกลาง นายสุขสันต  โสภาพูน ครูโรงเรียนบานเสม็ด 

คณะกรรมการกาํกับหองสอบที ่๑ 
๑. นางเบญจพร   ลําใย ครูโรงเรียนบานสระกุด 

๒. นางจารุวรรณ   เรืองสมบัติ ครูโรงเรียนบานหวัควาย 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบมีหนาท่ี  ดังตอไปน้ี 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่

เก่ียวของใหกรรมการกาํกับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาทีป่ระสานการดาํเนินการ

จัดสอบกับศูนยสอบ   

๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ ตรวจสอบ

ความถูกตองของจํานวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอใหกับ

กรรมการกํากับหองสอบ 

๓.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาที ่ ควบคุมหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตามกําหนดเวลา  รับ-

สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหวัหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามที่คูมือการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) กําหนด   

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

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 


