
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนแคนดง ๑ 

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

 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. นายบญุหนา   ศรีลาดเลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมเครือ ประธานกรรมการ 

๒. นายเปรียญ   พรมไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองการะโก กรรมการ 

๓. นายบญุสง   ชุมสีดา   ผูอํานวยการโรงเรียนบานสระบัว กรรมการ 

๔. นางระพีภัทร   สิเนรุราช ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฎรสามคัค ี กรรมการ 

๕. นายอดศิักดิ์   แกวประเสรฐิ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางทะเล กรรมการ 

๖. นายชาญศักดิ์   ศรเสนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานงิ้ว กรรมการ 

๗. นายนัฏฐกร   แกนดี   ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนกลาง กรรมการ 

๘. นายวิรัตน   แสงกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานซาดหัวหนองแคน กรรมการ 

๙. นายเดชา   หรสิทธิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองสรวง กรรมการ 

๑๐. นายสถิต   ศรีวิเศษ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายวิรัตน   แสงกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานซาดหัวหนองแคน ประธานกรรมการ 

๒. นายชาญศักดิ์   ศรเสนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานงิ้ว กรรมการ 

๓. นายสมบูรณ   ลายสุขงั  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  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

หัวหนาสนามสอบ นายสถิต   ศรีวิเศษ   ผูอาํนวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง 

กรรมการกลาง นายลําปาง   หลกัเพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายชวลิต   บุญศิร ิ ครู  โรงเรียนบานหนองการะโก 

๒. นางอาภาพร   พรสีดา ครู  โรงเรียนบานหนองการะโก 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นายคมกริช   ฉิมมา ครู  โรงเรียนบานหนองการะโก 

๒. นางสาวสธุิดา   ชลเทพ    ครู  โรงเรียนบานหนองการะโก 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานหนองการะโก 

หัวหนาสนามสอบ นายเปรียญ   พรมไธสง ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองการะโก 

กรรมการกลาง นายสุนทร   ยางเครือ ครู โรงเรียนบานหนองการะโก 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายผิน   เบียดนอก ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

๒. นายวิจิตร   จักรนารายณ ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นางดาราวรรณ   ศักด์ิศรีทาว ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง 

๒. นางสาวเบญจวรรณ   มีผล ครู โรงเรียนอนุบาลแคนดง 



๓ 
 
สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนบานกระทุมเครือ 

หัวหนาสนามสอบ นายบญุหนา   ศรีลาดเลา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกระทุมเครือ 

กรรมการกลาง นายพนัส   สุขหนองบึง ครู โรงเรียนบานกระทุมเครือ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางอําไพ   ปจจุใส ครู  โรงเรียนวัดราษฎรสามัคค ี

๒. นางประทีป   เสรีเรืองยุทธ ครู  โรงเรียนวัดราษฎรสามัคค ี

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนวัดราษฎรสามัคค ี

หัวหนาสนามสอบ นางระพภีัทร   สิเนรุราช ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดราษฎรสามัคค ี

กรรมการกลาง นายปญญา   บุญท ี ครู โรงเรียนวัดราษฎรสามัคค ี

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายอดิศักด์ิ   ศรีกุลา ครู โรงเรียนบานกระทุมเครือ 

๒. นายอภินันท   ศรีมหาพรหม ครู โรงเรียนบานกระทุมเครือ 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานสระบวั 

หัวหนาสนามสอบ นายบญุสง   ชุมสีดา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานสระบัว 

กรรมการกลาง นางจินตนา   สารชาติ ครู โรงเรียนบานสระบวั 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางมะลิ   ตุใยรัมย ครู  โรงเรียนบานซาดหวัหนองแคน 

๒. นางกชภรณ   แผนสุวรรณ ครู  โรงเรียนบานซาดหวัหนองแคน 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนบานซาดหัวหนองแคน 

หัวหนาสนามสอบ นายวิรัตน   แสงกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานซาดหัวหนองแคน 

กรรมการกลาง นายวิชัย   ตุใยรัมย ครู โรงเรียนบานซาดหวัหนองแคน 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสงบ   สารชาต ิ ครู  โรงเรียนบานสระบวั 

๒. นางสาววลิาวัลย   วะเรือน ครู  โรงเรียนบานสระบวั 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานหนองสรวง 

หัวหนาสนามสอบ นายเดชา   หรสิทธิ ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองสรวง 

กรรมการกลาง นายบญุเชิด   ทองสุทธ ครู โรงเรียนบานหนองสรวง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวิเชียร   บุญหวงั ครู  โรงเรียนบานงิ้ว 

๒. นางกรองแกว   ตามสีรัมย ครู  โรงเรียนบานงิ้ว 

สนามสอบท่ี ๘  โรงเรียนบานงิ้ว 

หัวหนาสนามสอบ นายชาญศักด์ิ   ศรเสนา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานงิว้ 

กรรมการกลาง นายมนตรี   พรมแสง ครู โรงเรียนบานงิว้ 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายจาํนงค   สุขโน ครู  โรงเรียนบานสระบวั 

๒. นายคาํพันธ   ไชยขันธ ครู  โรงเรียนบานโนนกลาง 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๙  โรงเรียนบานยางทะเล 

หัวหนาสนามสอบ นายอดิศักด์ิ   แกวประเสริฐ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานยางทะเล 

กรรมการกลาง นายวิเชียร   เยียวรัมย ครู โรงเรียนบานยางทะเล 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางสาวนฤมล   สวสัดิผล ครู  โรงเรียนบานโนนกลาง 

๒. นางสาวศิริพรรณ   สวัสดิผล ครู  โรงเรียนบานโนนกลาง 

สนามสอบท่ี ๑๐  โรงเรียนบานโนนกลาง 

หัวหนาสนามสอบ นายนฏัฐกร   แกนดี   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโนนกลาง 

กรรมการกลาง นายสมบูรณ   ลายสุขงั ครู โรงเรียนบานโนนกลาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายศรายทุธ   ชุมเสนา ครู โรงเรียนบานยางทะเล 

๒. นางสาววรรณนิษา   ออนทาลาด ครู โรงเรียนบานยางทะเล 

คณะกรรมการดาํเนินการระดับสนามสอบมี หนาท่ี  ดังตอไปน้ี 

๑.  หัวหนาสนามสอบ  มีหนาที่  กํากับ  ติดตามการแจกจายแบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เกีย่วของ

ใหกรรมการกํากับหองสอบและอํานวยความสะดวกในการจัดสอบ  ตลอดทั้งทําหนาที่ประสานการดําเนินการจัดสอบกับศูนยสอบ   

๒.  กรรมการกลาง  ทําหนาที่ รับ -สงขอสอบ และเอกสารประกอบ จากศูนยประสานการสอบ ตรวจสอบ

ความถูกตองของจํานวนเครื่องมือที่ไดรับ ความเรียบรอยการปดผนึกซองขอสอบไมมีรองรอยการเปด สงตอใหกับ

กรรมการกํากับหองสอบ 

๓.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาที่  ควบคมุหองสอบ  ใหการดําเนินการสอบเปนไปตามกําหนดเวลา  รับ-

สง  แบบทดสอบ  กระดาษคาํตอบและเอกสารที่เก่ียวของกับหวัหนาสนามสอบ/กรรมการกลางตามที่คูมือการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) กําหนด   

ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังทกุทาน  จงปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความวิรยิะอสุาหะและ

เต็มความสามารถ  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ช้ันประถมศกึษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

เปนไปดวยความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปรงใส  และไดมาตรฐาน 
 

            ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


