
                                                          

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
ที ่ 47/2561 

เรื่อง   มอบหมำยหน้ำที่ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และศึกษำนิเทศก์ในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

ในศูนยพั์ฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในสังกัด 

********************************** 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37 และมำตรำ 45(5)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงมอบหมำยหน้ำที่ให้รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและศึกษำนิเทศก์ในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในสังกัด และให้ยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ที่  734/2559  เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและศึกษำนิเทศก์ ในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในสังกัด สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวำคม 2559 
และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1.  ศูนย์ท่ี 1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด     
     1.1  รอง  ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5      นำยรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนำกุล 
     1.2  ศึกษำนิเทศก์       นำยองอำจ  วิชัยสุชำติ  
2.  ศูนย์ท่ี 2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเมืองเก่าพันชนะ        
     2.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   นำยรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนำกุล 
     2.2  ศึกษำนิเทศก์        นำงประภำภรณ์  ถีสูงเนิน 
3.  ศูนย์ท่ี 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด      
     3.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนำกุล 
     3.2  ศึกษำนิเทศก์    นำยสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ 
4.  ศูนย์ท่ี 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทักษิณด่านชัย  
     4.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยพิชิต  สอนค ำแก้ว   
     4.2  ศึกษำนิเทศก์    นำยสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ 
5.  ศูนย์ท่ี 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา 
     5.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยสุระศักดิ์  ฉำยขุนทด 
     5.2  ศึกษำนิเทศก์      นำงณญิดำภรค์  พันชนะ  
6.  ศูนย์ท่ี 6 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหินดาดห้วยบง      
     6.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยพิชิต  สอนค ำแก้ว   
     6.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงณัฐนันท์  อรัญญำ  
7.  ศูนย์ท่ี 7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามทะเลสอ      
     7.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยแดง  จันทรวิวัฒน์     
     7.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงณัฐนันท์  อรัญญำ  
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8.  ศูนย์ท่ี 8 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์  
     8.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยพิชิต  สอนค ำแก้ว   
     8.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงประภำภรณ์  ถีสูงเนิน 
9.  ศูนย์ท่ี 9 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทียะ      
     9.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  นำยชะโลม  ตรีศักดิ์    
     9.2  ศึกษำนิเทศก์    นำยเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์  
10.  ศูนย์ท่ี 10 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทศพัฒน์      
      10.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นำยแดง  จันทรวิวัฒน์     
      10.2  ศึกษำนิเทศก์    นำยภำณุวัฒน์  เอื้องค ำประเสริฐ  
11.  ศูนย์ท่ี 11 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาล าเชียงไกร      
      11.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นำยแดง  จันทรวิวัฒน์     
      11.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงสำวสมสิน  ชัชวำลปรีชำ  
12.  ศูนย์ท่ี 12 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขามสะแกแสง      
      12.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นำยชะโลม  ตรีศักดิ์ 
      12.2  ศึกษำนิเทศก์    นำยเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์  

  13.  ศูนย์ท่ี 13 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหนองหัวฟาน     
      13.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นำยชะโลม  ตรีศักดิ์ 
      13.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงสุภำพัธจิรำ  คูณวิทยำวรรณ์ 
14.  ศูนย์ท่ี 14 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองค า  
      14.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นำยสุระศักดิ์  ฉำยขุนทด 
      14.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงสำวพชร  ยังให้ผล 
15.  ศูนย์ท่ี 15 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลือนุสรณ์     
      15.1  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 นำยสุระศักดิ์  ฉำยขุนทด 
      15.2  ศึกษำนิเทศก์    นำงสำวพชร  ยังให้ผล 

ให้ผู้ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำ  
ให้เป็นไปตำมนโยบำยทุกระดับ ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ และติดต่อประสำน 
กำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกมีปัญหำในกำรด ำเนินงำน ให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ทรำบ ตำมควรแก่กรณี 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  14  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 

          สั่ง  ณ  วันที่  14  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 
 

                     
 
       (นำยจัตุพร  บุญระดม) 

                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
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