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... "

iUlb:::tl~~mntJ~ sn tJm~~m~l Ivetbo

b~CJti YfB~~tie)lbflB uae ti1CJnmFim'IJn~':iB~~1tiYfm~ti ((9l1~Uqj"iibbti'UYf1CJ)
, ,

e)l~fi~ C9l.~,r~~B..ij~~1~ti~~~~5~~~~1~ Vi ti~ oolvrn.rn/1 ~~Illi ~~ltiVi Ivet ~m1~~ lvetbC9l

~~Vi~~~1~1CJ C9l.~li~~1,rn~lti~~b?l~~m~'lJn~~B~YfB~~ti..ij~~1~..ij~~1~ti~~~~5~~~~1~ ~ .;( /lvetbC9l

b~B~ bb~~~~~ru:::m~~m~~lb{jtim~'IJ~:::tijti~11~?l1~1~tl~ltim~~ltiBBn'lJm,rm~CJti

(ReadingTest: RD -&ti'IJ~:::tl~~m~l1tJ~C9ltJm~~m~l Ivetbo ~:::~'U?lti1~?lB'U

~~lti~ v( n~m~ti'B lvetbC9l Iii'lti1ti C9l~~, ,
Iv. ~li~~1,rn~lti~~b?l~~m~'lJn~~B~YfB~~w~'~~1~..ij~~1~ti~~~~5~~~~1~ ~ <0-< /lvetbC9l

, " "dI I QJ 0 011:;;\ odI IIq QJ' o:::t,
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ainuanu Iii'lti1ti C9l~~,
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b~e:J1~fl11~lb il'lml1'lJ1:::bih.Jfl1l:l.JG1l:l.Jl1t1~1'Ufl11ehue:Je:Jf1"1Jm,rm~tJ'U (Reading Test

: RT)~'U'lJ1:::mJ~mntJ~ (9) bb"':::fl11~lbil'Ufl11Vl~G1e:J'lJfI'1l:l.JG1l:IJ11t1~'U;i1'U"1Je:J\I~\~tJ'U1:::(;1\J"ll1~ (National
'" "

Test : NT) ~'U'lJ1:::t1:IJ~f1'l'JltJ~ sntJf111~m~n ®ctbo dJ'U1'lJ~1tJfI'1l:l.Jb~tJ'IJ~e:Jmb"':::t1f1~e:J\I~l,rf1\1l'Uci\lbG1~:l.J
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(9). flru::: m1:l.J f111~1 bil'U fl11 tl1:::bil'Ufl1l:IJG1l:IJ11 t1~1'U f111Bl'U e:Je:Jf1"1Je:J\1'11n b~tJ'U (Reading

Test: RT)~'U'lJ1:::t1:IJ~f1'loJltJ~ (9) tJfl11~f1'loJl ®ctbo 1:::~'lJG1'Ul:IJG1e:J'IJ1ltJ"':::batJ~'lJ1lf1{lm:l.J~\I~ci\l:l.Jl~1tJ (9)
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ที่ รายการ เวลา หมายเหตุ
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
นักเรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับสนามสอบ

เวลา 09.30 - 10.30 น. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทน.นครศรีฯ
2. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด  
   อบจ./ทม.ปากพูน/ทต.ท่าแพ/ทต.ทางพูน/
   ทต.หินตก/ทต.ทอนหงส์/อบต.กลาย

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ
ความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่
3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบ
เขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพืน้ฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3

ก าหนดการประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการฯ ระดบัสนามสอบ
วันที ่ 12  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชมุโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  อ าเภอเมอืง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เวลา 10.30 - 12.00 น. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทน.นครศรีฯ
2. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด  
   อบจ./ทม.ปากพูน/ทต.ท่าแพ/ทต.ทางพูน/
   ทต.หินตก/ทต.ทอนหงส์/อบต.กลาย



ที่ รายการ เวลา หมายเหตุ
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
นักเรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับสนามสอบ

เวลา 13.30 - 14.30 น. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทม.ปากพนัง

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ
ความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่
3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบ
เขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพืน้ฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3

ก าหนดการประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการฯ ระดบั สนามสอบ
วันที ่ 12  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชมุโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เวลา 14.30 - 16.30 น. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทม.ปากพนัง



ที่ รายการ เวลา หมายเหตุ
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ
นักเรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับสนามสอบ

เวลา 13.30 - 14.30 น. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทม.ทุง่สง
2. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทต.ทุง่สัง

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ
ความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่
3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบ
เขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพืน้ฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3

ก าหนดการประชมุชี้แจงท าความเขา้ใจการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการฯ ระดบั สนามสอบ
วันที ่ 13  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชมุเทศบาลเมอืงทุง่สง  อ าเภอทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 เวลา 14.30 - 16.30 น. เป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทม.ทุง่สง
2. คณะกรรมการฯ ทีอ่ยู่ในสังกัด ทต.ทุง่สัง


