
๑ 
 

 

 

 

คาํสัง่ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต ๔ 

ที่  ๑๒๕ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 ศูนยประสานการสอบกลุมโรงเรียนกลุมโรงเรียนแคนดง ๒ 

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

 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. นายวิทยา  แพงวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานขี้เหล็ก ประธานกรรมการ 

๒. นายเธียรธรรม  ศักดิว์ิชชาบรูณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาหนาม กรรมการ 

๓. นายประมวล  พุงกระโทก   ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระทุมจานสามัคค ี กรรมการ 

๔. นายจาํปา  จันทะสอน   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวัฝาย กรรมการ 

๕. นายสมเกียรติ  ไพรสินธุ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานขามพิมาย กรรมการ 

๖. นายสวสัด์ิ  ศรีเจริญ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสวาง กรรมการ 

๗. นายวิเชียร  ชัยสาํโรง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงพลอง กรรมการ 

๘. นางประคองณัฐ  แสนสนาม   ผูอํานวยการโรงเรียนบานปอแดง กรรมการ 

๙. นางสาวทศัพร  ปูมสีดา   ผูอํานวยการโรงเรียรนบานหนองหญาคา กรรมการ 

๑๐. นายปรชีา  ประเทืองไทย   ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะแบงสามัคค ี กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   ใหคาํปรึกษา  ขอเสนอแนะ  สนบัสนุน  วางแผนการดาํเนินการทดสอบ รวมแกไขปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้น  เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปการศกึษา ๒๕๕๖  ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธภิาพ  โปรงใส  ไดมาตรฐานและใหผลการประเมินที่ไดมีความนาเช่ือถือ 
 

คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ  ประกอบดวย  

๑. นายปรชีา  ประเทืองไทย   ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะแบงสามัคค ี ประธานกรรมการ 

๒. นายเธียรธรรม  ศักดิว์ิชชาบรูณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาหนาม กรรมการ 

๓. นายสวสัด์ิ  ศรีเจริญ   ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสวาง กรรมการ 

๔. นางประคองณัฐ  แสนสนาม   ผูอํานวยการโรงเรียนบานปอแดง 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  โรงเรียนบานดงพลอง 

หัวหนาสนามสอบ นายวิเชียร  ชัยสาํโรง   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดงพลอง 

กรรมการกลาง นางสาวดุษฏี  อาษากิจ ครู โรงเรียนบานดงพลอง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางยภุาพร  ไชยสวุรรณ ครู โรงเรียนบานขามพิมาย 

๒. นางสาวสุกญัญา  สมเพ็ชร ครู โรงเรียนบานหนองหญาคา 

สนามสอบท่ี ๒  โรงเรียนบานขามพิมาย 

หัวหนาสนามสอบ นายสมเกียรติ  ไพรสินธุ   ผูอาํนวยการโรงเรียนบานขามพิมาย 

กรรมการกลาง นายไพรัตน  คําศร ี ครู โรงเรียนบานขามพิมาย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายณัฐพล  บํารุงธรรม ครู โรงเรียนบานกระทุมจานสามัคค ี

๒. นางสาวพาณี  อวนศร ี ครู โรงเรียนบานดงพลอง 

สนามสอบท่ี ๓  โรงเรียนบานปาหนาม 

หัวหนาสนามสอบ นายเธยีรธรรม  ศักด์ิวิชชาบูรณ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานปาหนาม 

กรรมการกลาง นายสมดี  ไชยสงคราม ครู โรงเรียนบานปาหนาม 



๓ 
 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสุริยา  มณีวรรณ ครู โรงเรียนบานกระทุมจานสามัคค ี

๒. นางสาววิไลพร  ช่ืนรัมย ครู โรงเรียนบานดงพลอง 

สนามสอบท่ี ๔  โรงเรียนบานกระทุมจานสามัคค ี

หัวหนาสนามสอบ นายประมวล  พุงกระโทก ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกระทุมจานสามัคค ี

กรรมการกลาง นายสุริยัญ  มวงทา ครู โรงเรียนบานกระทุมจานสามัคค ี

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมภพ  จันทอุตสาห ครู โรงเรียนบานปาหนาม 

๒. นางสุพันธ  ยินรัมย ครู โรงเรียนบานขามพิมาย 

สนามสอบท่ี ๕  โรงเรียนบานตะแบงสามัคค ี

หัวหนาสนามสอบ นายปรีชา  ประเทืองไทย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานตะแบงฯ 

กรรมการกลาง นางสุรัส  ภูวงษา ครู โรงเรียนบานตะแบงสามัคค ี

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายสมพงษ  เกิดสาย ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก 

๒. นางสาวชนิดาภา  ศรีละพันธ ครู โรงเรียนบานหวัฝาย 

สนามสอบท่ี ๖  โรงเรียนบานหัวฝาย 

หัวหนาสนามสอบ นายจาํปา  จันทะสอน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหวัฝาย 

กรรมการกลาง นางสมจิต  แสงสวาง ครู โรงเรียนบานหวัฝาย 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายวิรัตน  เกลี้ยงแสนเมือง ครู โรงเรียนบานโคกสวาง 

๒. นางสุเทอม เกิดม ี ครู โรงเรียนบานปอแดง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๒ 
๑. นายบญัญัติ  ชารัมย ครู โรงเรียนบานตะแบงสามัคค ี

๒. นางฉวี  เกลี้ยงแสนเมือง ครู โรงเรียนบานโคกสวาง 

สนามสอบท่ี ๗  โรงเรียนบานโคกสวาง 

หัวหนาสนามสอบ นายสวสัดิ์  ศรีเจริญ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานโคกสวาง 

กรรมการกลาง นายเฉลิมพงษ  ฤทธ ี ครู โรงเรียนบานโคกสวาง 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นายเฉลิมพล  เสนาวงศ ครู โรงเรียนบานตะแบงสามัคค ี

๒. นางอํานวย  กาแดง ครู โรงเรียนบานหวัฝาย 

สนามสอบท่ี ๘ โรงเรียนบานหนองหญาคา 

หัวหนาสนามสอบ นางสาวทศัพร  ปูมสีดา ผูอาํนวยการโรงเรียนบานหนองหญาคา 

กรรมการกลาง นายเทพนม  ชิณภา ครู โรงเรียนบานหนองหญาคา 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางพิมพภัทร  ศิริพันขัน ครู โรงเรียนบานหวัฝาย 

๒. นางสาวนารถลดา  หารคาํหลา ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก 



๔ 
 
สนามสอบท่ี ๙ โรงเรียนบานขี้เหล็ก 

หัวหนาสนามสอบ นายวิทยา  แพงวงษ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานขี้เหล็ก 

กรรมการกลาง นายไอศูรย  วิชัยกิตติพศ ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก 

คณะกรรมการกํากับหองสอบที ่๑ 
๑. นางนงนุช  ชิณภา ครู โรงเรียนบานหนองหญาคา 

๒. นางสาวปริศนา  วงษอาภาส ครู โรงเรียนบานหวัฝาย 

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  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

( นางภานิชา  อินทรชาง ) 

รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา รักษาราชการแทน 

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต ๔ 


