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กาหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์สอบ/ศูนย์สอบย่อย กับ สนามสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศูนย์สอบ : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สนามสอบ

โรงเรียนบ้านน้าโฉ
โรงเรียนวัดสานักขัน
โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านสานักไม้เรียบ)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลทางพูน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตาบลหินตก
โรงเรียนเทศบาลตาบลทุง่ สัง
โรงเรียนเทศบาลตาบลทอนหงส์
โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
โรงเรียนเทศบาลวัดคงสวัสดิ์
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี

ศูนย์สอบย่อย (ท้องถิ่นอาเภอ)
รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบ
(จังหวัด)
(เก็บรักษาไว้ทศี่ ูนย์สอบย่อย)

ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
ส่งเอกสารให้ศูนย์สอบ
ส่งแบบทดสอบ
รับเอกสารจาก
(จังหวัด)
ให้สนามสอบ (โรงเรียน) สนามสอบ (โรงเรียน)
กลับคืน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

วันที่ 28 ก.พ. 2561
เวลา 10.00 - 14.00 น.

วันที่ 2 มี.ค. 2561
07.30 - 08.00 น.

วันที่ 5 มี.ค. 2561
10.00 - 12.00 น.

วันที่ 6 มี.ค. 2561
13.00 - 15.00 น. นายวัฒนา ปัญญายุทธศักดิ์

093-6418389

เวลา 10.00 - 14.00 น.

07.30 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.

นางธิตินันท์ พรหมะจุล

083-1041920

เวลา 10.00 - 14.00 น.
เวลา 10.00 - 14.00 น.
เวลา 10.00 - 14.00 น.
เวลา 10.00 - 14.00 น.
เวลา 10.00 - 14.00 น.

07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.
10.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.
13.00 - 15.00 น.
13.00 - 15.00 น.
13.00 - 15.00 น.
13.00 - 15.00 น.

นายสุวิทย์ โตวัฒนกูร
นางธัญชนก รักกมล
นายณรงค์เดช ชัยวิชิต
นางสุภาภรณ์ พงศ์วัฒนวิเชียร
นายสันธนะ เพชรชู

084-6893100
095-4303735
089-4715112
081-8945300
084-8391404

เวลา 10.00 - 14.00 น.

07.00 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.

นางสาวรัตนาภรณ์ รามแก้ว

084-6902624

กาหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์สอบ/ศูนย์สอบย่อย กับ สนามสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศูนย์สอบ : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

สนามสอบ

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
โรงเรียนอนุบาลปากพูน
โรงเรียนเทศบาลตาบลท่าแพ
โรงเรียน สาธิต อบจ. 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30
24 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
25 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

ศูนย์สอบย่อย (ท้องถิ่นอาเภอ)
รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบ
(จังหวัด)
(เก็บรักษาไว้ทศี่ ูนย์สอบย่อย)

ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
ส่งเอกสารให้ศูนย์สอบ
ส่งแบบทดสอบ
รับเอกสารจาก
(จังหวัด)
ให้สนามสอบ (โรงเรียน) สนามสอบ (โรงเรียน)
กลับคืน

วันที่ 28 ก.พ. 2561

วันที่ 2 มี.ค. 2561

วันที่ 5 มี.ค. 2561

วันที่ 6 มี.ค. 2561

เวลา 10.00 - 14.00 น.

07.00 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.

-

07.00 - 07.30 น.

10.00 - 12.00 น.

-

-

07.30 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.

-

-

07.30 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.

-

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

นายสมเดช แก้วตุ่น

087-2794836

นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์

089-8743035

นางสาวสุภักดิ์ คานวนจิตต์

086-7419320

กาหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์สอบ/ศูนย์สอบย่อย กับ สนามสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ศูนย์สอบ : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

สนามสอบ

26 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
27 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
28 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ศูนย์สอบย่อย (ท้องถิ่นอาเภอ)
รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบ
(จังหวัด)
(เก็บรักษาไว้ทศี่ ูนย์สอบย่อย)

ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
ส่งเอกสารให้ศูนย์สอบ
ส่งแบบทดสอบ
รับเอกสารจาก
(จังหวัด)
ให้สนามสอบ (โรงเรียน) สนามสอบ (โรงเรียน)
กลับคืน

วันที่ 28 ก.พ. 2561

วันที่ 2 มี.ค. 2561

วันที่ 5 มี.ค. 2561

วันที่ 6 มี.ค. 2561

-

07.30 - 08.00 น.

10.00 - 12.00 น.

-

ผู้รับผิดชอบ

นางศิริพร จันทษี

หมายเลข
โทรศัพท์

081-9688906

กาหนดรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์สอบ/ศูนย์สอบย่อย กับ สนามสอบ
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ศูนย์สอบ : สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

สนามสอบ

1 โรงเรียนสาธิต อบจ. 2
(บ้านสานักไม้เรียบ)
2 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
4 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
5 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ศูนย์สอบย่อย (ท้องถิ่นอาเภอ)
รับแบบทดสอบจากศูนย์สอบ
(จังหวัด)
(เก็บรักษาไว้ทศี่ ูนย์สอบย่อย)

ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบ (จังหวัด)/
ศูนย์สอบย่อย
ศูนย์สอบย่อย
(ท้องถิ่นอาเภอ)
(ท้องถิ่นอาเภอ)
ส่งแบบทดสอบ
รับเอกสารจาก
ให้สนามสอบ (โรงเรียน) สนามสอบ (โรงเรียน)
กลับคืน

ศูนย์สอบย่อย
(ท้องถิ่นอาเภอ)
ส่งเอกสารให้ศูนย์สอบ
(จังหวัด)

วันที่ 6 มี.ค. 2561

วันที่ 7 มี.ค. 2561

วันที่ 7 มี.ค. 2561

วันที่ 8 มี.ค. 2561

13.00 - 15.00 น.

07.30 - 08.00 น.

15.00 -16.00 น.

09.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.
13.00 - 15.00 น.

07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.
07.30 - 08.00 น.

15.00 -16.00 น.
15.00 -16.00 น.
15.00 -16.00 น.
15.00 -16.00 น.

09.00 - 12.00 น.
09.00 - 12.00 น.
-

-

ผู้รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

นางธิตินันท์ พรหมะจุล

083-1041920

นางสาวรัตนาภรณ์ รามแก้ว
นายสมเดช แก้วตุ่น
นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์
นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์

084-6902624
087-2794836
089-8743035
089-8743035

