ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/850

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔
อำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี ๔๑๑๖๐
20 เมษำยน ๒๕65

เรื่อง โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ
และระดับมัธยมศึกษำ ในเวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2565
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ที่ ศธ 04179/ว475
ลงวันที่ 8 มีนำคม 2565
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ที่ 64/2565
ลงวันที่ 20 เมษำยน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบวัดควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรนักเรียนระดับนำนำชำติฯ (ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ)
จำนวน 1 ชุด
2. ประกำศรำยชื่อนักเรียนที่มีสิทธิส์ อบ
จำนวน 1 ชุด
3. ตำรำงสอบและกำหนดประกำศผลกำรสอบ
จำนวน 1 ชุด
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินโครงกำรส่งเสริม
กำรแข่งขันนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ ในเวทีกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน
2565 เวลา 09.00-11.00 น. ในกำรนี้ ศูนย์สอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ได้
กำหนดสนำมสอบ จำนวน 1 สนำม ณ ห้องประชุมเมตตำธรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี
เขต ๔ และมีนักเรียนที่มีสิทธิส์ อบ จำนวน 9 คน นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนดำเนินกำร ดังนี้
1. นำนักเรียนที่มีสทิ ธิ์สอบตำมรำยชื่อตำมประกำศฯ สิง่ ที่ส่งมำด้วย (๒) เข้ำสอบ ณ สนำมสอบ
ห้องประชุมเมตตำธรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น.
และดำเนินกำรสอบตำมตำรำงสอบ และโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ำสอบทำงระบบออนไลน์ที่
www.obecimso.net ให้แก่นักเรียนนำไปในวันที่สอบ
2. นักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรสอบรอบแรก จะได้เข้ำสอบรอบสองระดับประเทศ ในวันอำทิตย์ที่
29 พฤษภำคม 2565 ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
จึงเรียนมำเพื่อโปรดดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยปัญญำรัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำน นำงสำวจิณณพัต ผลทิพย์ โทรศัพท์ ๐๙ ๓๓๒๙ ๘๑๑๓

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2565
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
--------------------------------------ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันนักเรียน
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำในเวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เวทีกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
เป็นสื่อกลำง ในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
และสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับควำมสำมำรถ
ของนักเรียนให้เท่ำทันมำตรฐำนสำกล โดยมอบหมำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดสอบแข่งขัน
ทำงวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. พร้อมกัน
ทั่วประเทศ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ได้ดำเนินกำรรับสมัคร
และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เรียบร้อยแล้ว ดังรำยละเอียดบัญชีแนบท้ำย ดังนี้
บัญชีที่ 1 รำยชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติประจำปี พ.ศ. 2565
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จานวน 7 คน ณ สนามสอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (ห้องประชุมเมตตาธรรม)
บัญชีที่ 2 รำยชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติประจำปี พ.ศ. 2565
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จานวน 2 คน ณ สนามสอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (ห้องประชุมเมตตาธรรม)
ผู้เขำสอบรำยงำนตัว ณ หองสอบ เวลำ 07.30 - 08.30 น. สอบเวลำ 09.00 - 11.00 น.
ประกำศ ณ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2565

(นำยปัญญำรัฐฎน์ จันทร์กอง)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

บัญชีแนบท้าย ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2565
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป พ.ศ. 2565
รอบแรก ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ศูนยสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
วันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2565
ณ หองประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4
----------------------------------

เวลา 07.30 - 08.30 น.

ผูเขาสอบรายงานตัว ณ หองสอบ

เวลา 08.30 - 08.45 น.

กรรมการกำกับหองสอบ รับซองแบบทดสอบ-กระดาษคำตอบ
จากกรรมการกลาง

เวลา 09.00 - 11.00 น.

สอบตามตารางสอบ
หองสอบที่ 1 วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา (7 คน)
หองสอบที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา (2 คน

เวลา 11.00 - 12.00 น.

กรรมการตรวจขอสอบ รับเฉลยขอสอบจากกรรมการกลาง

เวลา 13.00 - 14.00 น.

กรรมการตรวจขอสอบ
วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา

เวลา 14.00 - 15.00 น.

กรรมการบันทึกขอมูลคะแนนรายบุคคล นักเรียนผูเขาสอบ
ผานระบบบริหารการจัดสอบ www.obecimso.net
-------------------------------------------------

กำหนดประกาศผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป พ.ศ. 2565
รอบแรก ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ศูนยสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สอบวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2565

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

การประกาศผลการสอบ และการพิมพเกียรติบตั ร
กิจกรรม
ประกาศผลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
1. นักเรียนที่ไดรับรางวัลการแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
2. นักเรียนที่มีสทิ ธิ์เขาสอบแขงขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบสอง ระดับประเทศ)
โรงเรียน/นักเรียนพิมพเกียรติบัตร
รางวัลการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
จากระบบออนไลน www.obecimso.net

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

วันที่ 2 พฤษภาคม
2565

สพป.

วันที่ 2 พฤษภาคม
2565
เปนตนไป

โรงเรียน/นักเรียน

หมายเหตุ ประสานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางสาวจิณณพัต ผลทิพย
ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการฯ โทร.๐๙ ๓๓๒๙ ๘๑๑๓

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่ 64 /2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางวิชาการนักเรียนระดับนานาชาติ
ประจำป พ.ศ. 2565 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการสงเสริมการแขงขันนักเรียน
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ
ประจำป พ.ศ. 2565 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพ
โดยมอบหมายใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการนักเรียนระดับนานาชาติ
รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตยที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ในการนี้
ศูนยสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดำเนินการจัดสอบตามโครงการดังกลาว
ตามวัน เวลาขางตน จำนวนนักเรียนที่มีสทิ ธิ์สอบ จำนวน 9 คน กำหนดสถานที่สอบ ณ หองประชุมเมตตาธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการระดับศูนยสอบ ประกอบดวย
๑.๑ นายปญญารัฐฎน 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.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
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
มีหนาที่ 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 สุรภักดิ์
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
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2.10 นายสุนทร ประนันท
2.11 นางสุพตั รา ไชยจงมี
2.12 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย
2.13 นางสาววริยา เมืองขวา
2.14 นางรุจิเรจ กิติพิมพ

ขั้นพื้นฐาน

ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔
เจาพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่
1. ประสานงานการจัดสอบในดานตางๆ ระหวางศูนยสอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

2. ดำเนินการบริหารการจัดสอบตามแนวทางการสอบวัดความสามารถทางวิชาการนักเรียน
ระดับนานาชาติ ประจำป พ.ศ. 2565 และการดำเนินการในระบบบริหารการจัดสอบ www.obecimso.net
ใหมีประสิทธิภาพ
3. จัดเตรียมแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ วิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
และวิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา เอกสารประกอบการสอบ
4. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดสอบ 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
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการกำกับหองสอบ/
กรรมการตรวจขอสอบ
3.4 นายสุนทร ประนันท
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการกำกับหองสอบ/
กรรมการตรวจขอสอบ
มีหนาที่
1. กรรมการรับรายงานตัว
- ประชาสัมพันธ และรับรายงานตัวนักเรียนผูเขาสอบ คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
ของนักเรียนและผูเกี่ยวของทุกคน กอนเขาสูสนามสอบ ตามมาตรการการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. กรรมการกลาง
1) แจกซองแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ พรอมใบเซ็นชื่อผูเขาสอบของวิชาที่สอบ
ใหตรงกับตารางสอบ ใหกรรมการกำกับหองสอบ
2) รับซองกระดาษคำตอบ ซองแบบทดสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบของแตละวิชา
ตรวจความเรียบรอยและนับจำนวนใหถูกตอง กอนปดผนึกซอง
3) ตรวจสอบความเรียบรอยภายในสนามสอบ และปฏิบตั ิงานบริหารการสอบตามทีป่ ระธาน
สนามสอบมอบหมาย
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3. กรรมการกำกับหองสอบ/กรรมการตรวจขอสอบ
1) รับ-สงแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากประธานสนามสอบ
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 ผลทิพย
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการ
มีหนาที่ ประมวลผลคะแนนและบันทึกผลการสอบสงทางระบบออนไลนกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบบริหารการจัดสอบ www.obecimso.net และรายงานผลใหโรงเรียนทราบ
5. คณะกรรมการฝายสถานที่และจัดหองสอบ ประกอบดวย
5.๑ นางพนาวัลย สุทธิโคตร
ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ
ประธานกรรมการ
5.2 นายพิทกั ษพร พานศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร สพป.อุดรธานี เขต ๔ รองประธานกรรมการ
5.3 จาสิบเอกสุวิทย ทองปน
เจาพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ กรรมการ
5.4 นางดวงใจ หอมพรมมา
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
5.5 นายไพรวรรณ รัชโน
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
5.6 นางบัญดิษย เทศชัยภูมิ
ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการ
5.7 นายทองพัฒน หอมพรมมา ลูกจางชั่วคราว สพป.อุดรธานี เขต ๔
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1) วางแผนและดำเนินการจัดหองสอบ ณ หองประชุมเมตตาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จัดที่นั่งสอบโดยเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร เตรียมปายประชาสัมพันธ
และเตรียมสถานที่สำหรับการจัดสอบ ตามขอกำหนดของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดไดประกาศไวอยางเครงครัด
2) จัดเตรียมจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล
3) ประสานการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกในการบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีป่ ระธานสนามสอบมอบหมาย
6. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบดวย
6.๑ นางสาวสุพิชพร ติดสุข
ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพยฯ
6.2 นางสาวนันทนภัส รชตรุงเรือง นักวิชาการพัสดุ สพป.อุดรธานี เขต ๔
๖.3 นางวิลัยวรรณ สีพาพันธ
นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.อุดรธานี เขต ๔
6.4 นางสาวชนาภัทร ปราบพาล นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
๖.๕ นางสาวศิรินทิพย ลาภมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
๖.6 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย
ศึกษานิเทศก สพป.อุดรธานี เขต ๔
6.7 นางสาวนิจติยาพร เที่ยงผดุง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-๔-

มีหนาที่
1. เบิกจายเงินเปนคาใชจายในการดำเนินการ จากงบประมาณที่เกี่ยวของกับการจัดสอบใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๒. จัดเก็บหลักฐานการเงินทุกฉบับ เพื่อรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ ดวยความเอาใจใสใหบรรลุผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ อยางมีประสิทธิภาพ หากมีปญหาอุปสรรคใหรีบแกไขและสรุปรายงานผล
การดำเนินงานใหทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายปญญารัฐฎน จันทรกอง)
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