
 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

   ที่   64 /2565 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางวิชาการนักเรียนระดับนานาชาติ  

ประจำป พ.ศ. 2565 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินโครงการสงเสริมการแขงขันนักเรียน 
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 
ประจำป พ.ศ. 2565 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ  
โดยมอบหมายใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการนักเรียนระดับนานาชาติ 
รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ในวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ในการน้ี 
ศูนยสอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดำเนินการจัดสอบตามโครงการดังกลาว 
ตามวัน เวลาขางตน จำนวนนักเรียนที่มีสทิธ์ิสอบ จำนวน 9 คน กำหนดสถานที่สอบ ณ หองประชุมเมตตาธรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการอำนวยการระดับศนูยสอบ  ประกอบดวย    
     ๑.๑  นายปญญารฐัฎน จันทรกอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔         ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นายสมพงษ แสนโคตร  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔        รองประธาน 
     ๑.๓  นางสนม เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการ 
     ๑.๔  นางชฎากรณ บรรเลงรมย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการ 
     ๑.5  นายบุญโรม ปญญากุล  ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่         กรรมการ 
     ผอ.กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกลฯ   
     ๑.6  นายเมธี มูลธิ   ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔       กรรมการ 
     ๑.7  นายไพบูลย คำกันยา  ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.8  นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   มีหนาที ่อำนวยความสะดวก ประสานงาน ควบคุม กำกับ ตัดสินใจ และแกไขปญหาอุปสรรค 
ที่จะเกิดขึ้น  

2.  คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ  ประกอบดวย 
     2.๑  นายสมพงษ แสนโคตร  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔        ประธานกรรมการ 
     2.2  นายไพบูลย  คำกันยา    ผอ.กลุมนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต ๔       รองประธานกรรมการ         
 2.3  นายเมธี  มูลธิ     ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.4  นายบุญโรม ปญญากุล  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.๕  นายชาญณรงค  ราชบัวนอย  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.๖  นางเกษมณี  ประเสริฐ     ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔          กรรมการ 
 2.๗  นางออยทิพย  สรุภักด์ิ    ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.8  นางสาวรัตนาภรณ  คำมูล ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.9  นางสาวมธุรดา ทองสมุทร    ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 



-๒- 

 

 2.10 นายสุนทร ประนันท  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.11 นางสุพัตรา ไชยจงมี  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔      กรรมการ 
 2.12 นางสาวจิณณพัต  ผลทิพย  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔          กรรมการและเลขานุการ
 2.13 นางสาววริยา เมืองขวา   เจาพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 2.14 นางรุจิเรจ กิติพิมพ    ลูกจางช่ัวคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 มีหนาที ่  
  1. ประสานงานการจัดสอบในดานตางๆ ระหวางศูนยสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2. ดำเนินการบริหารการจัดสอบตามแนวทางการสอบวัดความสามารถทางวิชาการนักเรียน
ระดับนานาชาติ ประจำป พ.ศ. 2565 และการดำเนินการในระบบบริหารการจัดสอบ www.obecimso.net 
ใหมีประสทิธิภาพ 
  3. จัดเตรียมแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  
และวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา เอกสารประกอบการสอบ 
  4. จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดสอบ ทั้งระดับศูนยสอบและสนามสอบ 

3.  คณะกรรมการรับรายงานตัว กรรมการกำกับหองสอบ กรรมการกลาง และกรรมการตรวจขอสอบ   
ประกอบดวย 
     3.1  นายบุญโรม  ปญญากุล         ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4     กรรมการรับรายงานตัว 
 3.2  นายเมธี มูลธิ           ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4     กรรมการกลาง     
 3.๓  นางสาวมธุรดา ทองสมุทร         ศกึษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4     กรรมการกำกับหองสอบ/ 
               กรรมการตรวจขอสอบ 
 3.4  นายสุนทร ประนันท         ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4     กรรมการกำกับหองสอบ/ 
               กรรมการตรวจขอสอบ 

       มีหนาที ่ 

 1. กรรมการรบัรายงานตัว 
     - ประชาสัมพันธ และรับรายงานตัวนักเรียนผูเขาสอบ คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
ของนักเรียนและผูเกี่ยวของทุกคน กอนเขาสูสนามสอบ ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2. กรรมการกลาง  
   1) แจกซองแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ พรอมใบเซ็นช่ือผูเขาสอบของวิชาที่สอบ 
ใหตรงกับตารางสอบ ใหกรรมการกำกับหองสอบ  

  2) รับซองกระดาษคำตอบ ซองแบบทดสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบของแตละวิชา  
ตรวจความเรียบรอยและนับจำนวนใหถูกตอง กอนปดผนึกซอง 

  3) ตรวจสอบความเรียบรอยภายในสนามสอบ และปฏิบัติงานบริหารการสอบตามทีป่ระธาน
สนามสอบมอบหมาย 
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 3. กรรมการกำกับหองสอบ/กรรมการตรวจขอสอบ 
   1) รับ-สงแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเก่ียวกับการสอบจากประธานสนามสอบ 

หรือกรรมการกลางประจำสนามสอบ ตามกำหนดเวลา 
   2) ควบคุมกำกับการสอบวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร  

ระดับประถมศึกษา เวลา 09.00-11.00 น. และตรวจขอสอบ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  
และวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. 
  3) ดูแลความเรียบรอยภายในหองสอบและบริเวณใกลเคียง และกำกับการสอบใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพเปนไปตามคูมือการจัดสอบฯ และมีความยุติธรรม โปรงใส ไดมาตรฐาน 

  4) รายงานประธานสนามสอบ/กรรมการกลาง เกี่ยวกับการกำกับหองสอบ 

4.  กรรมการประมวลผลคะแนน  มอบหมายให 
     นางสาวจิณณพัต  ผลทพิย  ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4      กรรมการ  
      มีหนาที่ ประมวลผลคะแนนและบันทกึผลการสอบสงทางระบบออนไลนกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบบริหารการจัดสอบ www.obecimso.net และรายงานผลใหโรงเรียนทราบ 

5.  คณะกรรมการฝายสถานที่และจัดหองสอบ  ประกอบดวย 
 5.๑  นางพนาวัลย สุทธิโคตร   ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 5.2  นายพิทกัษพร พานศร ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร สพป.อุดรธานี เขต ๔ รองประธานกรรมการ 
 5.3  จาสิบเอกสุวิทย ทองปน  เจาพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 5.4  นางดวงใจ  หอมพรมมา  ลูกจางช่ัวคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 5.5  นายไพรวรรณ  รัชโน  ลูกจางช่ัวคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ 
 5.6  นางบัญดิษย  เทศชัยภูมิ  ลูกจางช่ัวคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ   
 5.7  นายทองพัฒน  หอมพรมมา  ลูกจางช่ัวคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการและเลขานุการ 
 

       มีหนาที่  
       1) วางแผนและดำเนินการจัดหองสอบ ณ หองประชุมเมตตาธรรม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จัดที่น่ังสอบโดยเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร เตรียมปายประชาสัมพันธ  
และเตรียมสถานที่สำหรับการจัดสอบ ตามขอกำหนดของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดไดประกาศไวอยางเครงครัด 

       2) จัดเตรียมจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล 
        3) ประสานการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในการบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม 
   4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีป่ระธานสนามสอบมอบหมาย 

 

6.  คณะกรรมการการเงนิและพสัดุ  ประกอบดวย    
 6.๑  นางสาวสุพิชพร ติดสุข     ผอ.กลุมบริหารการเงินและสนิทรัพยฯ         ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวนันทนภัส รชตรุงเรือง  นักวิชาการพัสดุ สพป.อุดรธานี เขต ๔           รองประธานกรรมการ 
     ๖.3  นางวิลัยวรรณ  สพีาพันธ   นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔    กรรมการและ 
 6.4  นางสาวชนาภัทร ปราบพาล    นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ          กรรมการ 

 ๖.๕  นางสาวศิรินทิพย ลาภมูล นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ             กรรมการ  

     ๖.6  นางสาวจิณณพัต ผลทิพย ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔        กรรมการ 
 6.7  นางสาวนิจติยาพร เที่ยงผดุง    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 



-๔- 

 

 

  มีหนาที่   
       1. เบิกจายเงินเปนคาใชจายในการดำเนินการ จากงบประมาณที่เกี่ยวของกับการจัดสอบใหเปนไป 
ดวยความเรียบรอย 
       ๒. จัดเก็บหลักฐานการเงินทุกฉบับ เพ่ือรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามคำสั่งน้ี ปฏิบัติหนาที่ ดวยความเอาใจใสใหบรรลุผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ อยางมีประสิทธิภาพ หากมีปญหาอุปสรรคใหรีบแกไขและสรุปรายงานผล 
การดำเนินงานใหทราบ 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

  สั่ง  ณ  วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ.  2565 

 

 

 
              (นายปญญารัฐฎน จันทรกอง) 
        ผูอำนวยการส ำ น กั ง า น เข ต พ ื้น ท ี่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า อ ุด ร ธ า น ี เ ข ต  4    

 
 
 

 
 


	(นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง)         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

