
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

      ค  าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์  เขต 2 

ท่ี    67  /  2554 

เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ปีการศึกษา 2553 
--------------------------- 

  ดว้ยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2  จะด าเนินการด าเนินประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพผูเ้รียน  ปีการศึกษา 2553   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ในวนัท่ี  23 – 24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในวนัท่ี  2 – 3  มีนาคม พ.ศ. 2554   
และ การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ในวนัท่ี   9  มีนาคม  พ.ศ. 2554       เพื่อการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2553  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2553  ดงัน้ี 

1. ศูนย์ประสานงานอ าเภอลาดยาว 

 1.1 นายสมเกียรติ  แจ่มสวา่ง หวัหนา้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ 

 1.2 นายเอนก   วมิลพนัธ์  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 1.3 นางจิตติมา  พงษไ์พบูลย ์ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 1.4 นายภิรมย ์  บุญยิม้  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ/เลขานุการ 

 1.5 นางสาวพจนีย ์คงสัตรา เจา้หนา้ท่ีธุรการ                                        กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
2. ศูนย์ประสานงานอ าเภอแม่วงก์ 

 2.1 นายณรงค ์ ประสาทเขตการ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงัซ่าน     ประธานกรรมการ 

 2.2 นายสุทศัน์  กรีพจนีย ์ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 2.3 นางสุภาพร  จนัทร์ดอกไม ้ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 2.4 นางบุญเรือน บญัหนองสา ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน    กรรมการ 

 2.5 นายวนิยั  ศรีศุภฤกษ ์ ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน     กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



3. ศูนย์ประสานงานอ าเภอบรรพตพสัิย 

3.1 นายกีฑา  พิสฐศาสน์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย       ประธานกรรมการ 

3.2 นางศิริลกัษณ์  ขอเจริญ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 
 3.3 นายเวชยนัต ์  ธนทวสีกุล ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 3.4 นางสายหยดุ  กลดัจนัทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย   กรรมการ 

 3.5 นายกูเ้กียรติ  สุขใส  ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย  กรรมการ/เลขานุการ 
4. ศูนย์ประสานงานอ าเภอชุมตาบง 
 4.1 นายเจษฎา  ศรีระวตัร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง       ประธานกรรมการ 

 4.2 นายประสิทธ์ิ  อ่อนพุม่ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 4.3 นายปราณีต  พนัธ์สุข  ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง   กรรมการ 

 4.4 นางสาวมนทิรา สุธงษา ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง   กรรมการ 

 4.5 นางกมลทิพย ์ บุญอภยั ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง     กรรมการ/เลขานุการ 
5. ศูนย์ประสานงานอ าเภอแม่เปิน 

 5.1 นายพรสวสัด์ิ  เหรียญทอง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน      ประธานกรรมการ 

 5.2 นางก าไร  สิงห์เถ่ือน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน  กรรมการ 

 5.3 นายชวลิต  อุณใจ  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 5.4 นางสาวจุฑารัตน์  พิลึก ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน   กรรมการ 

 5.5 นางจิรัตติกาล  ส่งศรี  ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน      กรรมการ/เลขานุการ 

 ใหค้ณะกรรมการศูนยป์ระสานงานอ าเภอ  มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. รับ ขอ้สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ 
เขต 2  ในวนัท่ี  21  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2554  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2 (กลุ่มนิเทศฯ)  และเก็บรักษาขอ้สอบไวท่ี้ศูนยป์ระสานงานอ าเภอใหมี้ความ
ปลอดภยั 

2. จ่าย-รับ ขอ้สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ใหก้บัสนามสอบในเขตอ าเภอท่ีรับผดิชอบ  ในวนัท่ี  
22   กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554   เวลา 09.00- 12.00 น. และน ากระดาษค าตอบ ส่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2  ภายในวนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554 

3. รับ ขอ้สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ 
เขต 2  ในวนัท่ี  28  กุมภาพนัธ์   พ.ศ. 2554  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2 (กลุ่มนิเทศฯ)  และเก็บรักษาขอ้สอบไวท่ี้ศูนยป์ระสานงานอ าเภอใหมี้ความ
ปลอดภยั 



3. จ่าย-รับ ขอ้สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ใหก้บัสนามสอบในเขตอ าเภอท่ีรับผดิชอบ  ในวนัท่ี  1
มีนาคม  พ.ศ. 2554   เวลา 09.00- 12.00 น. และน ากระดาษค าตอบ ส่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค ์ เขต 2  ภายในวนัท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

4. รับขอ้สอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จากส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2  ในวนัท่ี  7  มีนาคม  พ.ศ. 2554  เวลา 09.00 น.  ณ  หอ้ง
ประชุมส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์ เขต 2  (กลุ่มนิเทศฯ)  และเก็บรักษาขอ้สอบไวท่ี้ศูนย์
ประสานงานอ าเภอใหมี้ความปลอดภยั 

5. จ่าย-รับ ขอ้สอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ใหก้บั
สนามสอบในเขตอ าเภอท่ีรับผดิชอบในวนัท่ี  8 มีนาคม พ.ศ. 2554  เวลา 09.00 – 12.00 น. และน า
กระดาษค าตอบส่ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์ เขต 2  ภายในวนัท่ี  9 มีนาคม  พ.ศ. 2554 

ทั้งน้ี   ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 

   สั่ง   ณ    วนัท่ี    9    กุมภาพนัธ์     พ.ศ.  2554 
   

 


