
                                                     

 

  
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 -------------------------------------------  
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด 

มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และเพ่ือเป็นการควบคุมส่งเสริมสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักการ 
และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ และเพ่ือให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพมีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้อง
กับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ก าหนดสนามสอบ จ านวน ๑๔๐ สนามสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินความสามารถดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้   
 

1. คณะกรรมการศูนย์สอบ  ประกอบด้วย 

     ๑.๑  นายปัญญารัฐฎน์ จนัทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔          ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางสนม เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔         รองประธาน 
     ๑.๓  นายมงคลชัย รัตนอ่อน   รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔         รองประธาน 
     ๑.๔  นายสมพงษ์ แสนโคตร  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔         รองประธาน 
     ๑.๕  นางพนาวัลย์ สุทธิโคตร   ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
     ๑.๖  นางสาวสุพิชพร ติดสุข  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
     ๑.๗  นายหลักการ สีพาพันธ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
     ๑.๘  นางสาวอมรา จันทะไทย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
     ๑.๙  นางสาวดวงจันทร์ เสียงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
     1.10 นายชาญณรงค์ สาวงศ์นาม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
     ๑.๑1 นายบุญโรม ปัญญากุล  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่   กรรมการ 
     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
     ๑.๑2  นางสมจิตร ไพรหลวง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
     ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
     1.13  นางสาวมะลิวรรณ ประสมศรี   นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
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     ๑.๑4  นายไพบูลย์ ค ากันยา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๑5  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. ก าหนดแผนด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด  
 ๒. ประสานงานการจัดสอบกับสนามสอบในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดสอบในแต่ละสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามคู่มือการจัดสอบ 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ(เพ่ิมเติม) คณะอนุกรรมการตามความจ าเป็น เพ่ือปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที่คณะกรรมการด าเนินการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย  

๒.  คณะกรรมการตรวจรับ เตรียมแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารประกอบการ และเก็บรักษา
แบบทดสอบ ประกอบด้วย  

     ๒.๑  คณะกรรมการตรวจรับ เตรียมแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารประกอบการสอบ 
ประกอบด้วย 

๑.  นายเมธี  มูลธิ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔          ประธานกรรมการ 
๒.  นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔          รองประธานกรรมการ 
๓.  นางแป้งหอม ค าสา         นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต ๔   กรรมการ 
๔   นางสาวชุติสรา  ศรีหอม นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต ๔   กรรมการ 
๕.  นางสาวพิสมัย  เครือเกราะ นักจัดการงานทั่วไป สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
๖.  นางสาวทัศนียา  จันทะเลิศ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
๗.  นางสาวสมญาวิตรี  เมืองศรี   ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
๘.  นางสาวสรญา ค าสา             ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการ 
๙.  นางดวงใจ หอมพรมมา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
๑๐. นางบัญดิษย์ เทศชัยภูมิ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
1๑. นายไพรวรรณ์  รัชโน  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ  
๑๒. นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔          กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาววริยา เมืองขวา   เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๔. นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์   ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 มีหน้าที่ 
 ๑.  ตรวจรับกล่องแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
และเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบจาก สพฐ. 
 ๒.  จ่ายกล่องแบบทดสอบ และเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบให้กรรมการรับส่งแบบทดสอบ 
 3.  ตรวจรับกล่องกระดาษค าตอบและเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบจากกรรมการรับส่งแบบทดสอบ 
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบตามจ านวนสนามสอบ 
 4.  สรุปการน าส่งกล่องกระดาษค าตอบ และซองกระดาษค าตอบ พร้อมหลักฐานอ่ืนๆ เตรียมส่งมอบ 
ให้ สพฐ. 
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     ๒.2  คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ ประกอบด้วย 
  ๑.  นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔           ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุดสาคร ค าภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      รองประธานกรรมการ 
  3.  นายสุนทร ปิระนันท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
  ๔.  นายปริญญา กองมณี  ยามรักษาการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 4  กรรมการ 
  ๕.  นายกมล ทองดี  ยามรักษาการณ์ สพป.อุดรธานี เขต 4  กรรมการ 
  ๖.  นายทองพัฒน์ หอมพรมมา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต 4  กรรมการ 
  ๗.  นายสุนทร ปิระนันท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ เฝ้ารักษาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบไว้ในที่ปลอดภัย  โดยห้ามมิให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไป
ในห้องเก็บรักษาก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากประธานศูนย์สอบ ควบคุมการตรวจรับ และการจ่ายแบบทดสอบให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

3. คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ ประกอบด้วย 

3.๑  นายไพบูลย์  ค ากันยา   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต ๔       ประธานกรรมการ 
3.๒  นายเมธี  มูลธิ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      รองประธานกรรมการ 
3.๓  นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.๔  นายสุดสาคร ค าภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.๕  นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.๖  นางเกษมณี  ประเสริฐ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔          กรรมการ 
3.๗  นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.๘  นางวราลักษณ์  อินทา   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.๙ นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.10 นางสาวมธุรดา ทองสมุทร   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.11 นายสุนทร ปิระนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.12 นางสุพัตรา ไชยจงมี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
3.13 นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔          กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่  
  1. ประสานงานการจัดสอบในด้านต่างๆ ระหว่าง สพฐ. ศูนย์สอบและสนามสอบ จ านวน 140 สนาม 
  2. ด าเนินการบริหารการจัดสอบตามคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และการด าเนินการในระบบ NT Access ให้มีประสิทธิภาพ 
  3. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ ทั้งระดับศูนย์สอบและสนามสอบ 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 เวลา 08.30-12.00 น. 
  ๔. จัดประชุมและก ากับการตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบของคณะกรรมการฯ 
ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 เวลา 08.30-16.30 น. 
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4. คณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบ ประจ าสนามสอบในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

4.1  นายไพบูลย์ ค ากันยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.2  นายเมธี  มูลธ ิ   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.3  นายบุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.4  นายสุดสาคร ค าภา  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.5  นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.6  นางเกษมณี  ประเสริฐ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔           
4.7  นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
4.๘ นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.๙  นางวราลักษณ์  อินทา   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.๑๐ นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย์   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔           
4.1๑ นายสุนทร ปิระนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       
4.1๒ นางสาวมธุรดา ทองสมุทร   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      
4.13 นางสุพัตรา ไชยจงมี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔       

 มีหน้าที ่  
 1. รับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 
 ๒. ก ากับติดตามการจัดสอบของคณะกรรมการระดับสนามสอบในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการจัดสอบ 
 

5.  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ  ประกอบด้วย    
 5.1  นายปัญญารัฐฎน์ จันทรก์อง   ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 
      ๕.๒  นางสนม เสริฐผล   รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔                
 ๕.๓  นายมงคลชัย รัตนอ่อน   รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔          
      ๕.๔  นายสมพงษ์ แสนโคตร  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔                
 มีหน้าที่  ตรวจเยี่ยมและก ากับติดตามการบริหารการจัดสอบของคณะกรรมการระดับสนามสอบ  
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

6.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย    
 6.๑  นางสาวสุพิชพร ติดสุข     ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ฯ         ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวนันท์นภัส รชตรุ่งเรือง  นักวิชาการพัสดุ สพป.อุดรธานี เขต ๔           รองประธานกรรมการ 
     ๖.3  นางวิลัยวรรณ์  สีพาพันธ์   นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและ 
 6.4  นางสาวชนาภัทร ปราบพาล    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ          กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวพฤกษา  บุญจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ          กรรมการ 
 ๖.๖ นางสาวศิรินทิพย์ ลาภมูล  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ             กรรมการ  
 ๖.๗ นายเฉลิมพล เพ็งน้ าค า  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ                 กรรมการ 
     ๖.๘ นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการ 
 6.4 นางสาวนิจติยาพร เที่ยงผดุง    นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 



 
 

-๕- 

 
  มีหน้าท่ี   

๑. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จากงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. จัดซื้อวัสดุในการด าเนินการ และจัดเก็บหลักฐานการเงินทุกฉบับ เพ่ือรอการตรวจสอบจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

7.  คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการทดสอบ และเผยแพร่ผลการทดสอบ 
     7.๑  นายไพบูลย์ ค ากันยา  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต ๔      ประธานกรรมการ 
     7.๒  นายเมธี มูลธ ิ   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      รองประธานกรรมการ 
     7.3  นางสาวรัตนาภรณ์  ค ามูล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 7.๔  นางเกษมณี  ประเสริฐ    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 7.๕  นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 7.๖  นายชาญณรงค์  ราชบัวน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
     7.๗  นางสาวมธุรดา ทองสมุทร   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
     7.๘  นางสุพัตรา ไชยจงมี  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
     7.๙  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย์   ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔         กรรมการและเลขานุการ                    
 7.๑๐ นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์   ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7.๑๑ นางสาววริยา เมืองขวา   เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที่  วิเคราะห์สรุปผล และจัดท ารายงานผลการทดสอบเผยแพร่ให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8.  คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ณ สนามสอบ     
                                            (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 มีหน้าที่ 
    ๑. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบตามคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้รายงานศูนย์สอบทราบ         
 ๒. ด าเนินการสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘   
 
๙.  คณะกรรมการด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  
     ณ ศูนย์สอบ 
                                            (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
 มีหน้าที่ 
    ตรวจกระดาษค าตอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  
 
 
 
  
 



 
 

-๖- 

 
  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เพ่ือให้ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ 
เที่ยงตรง สะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา  
และประเทศชาติสืบไป 

                      ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                                            
 
  
 
 
                            

                    (นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             

 
                                                             


