
 

ค ำสั่งโรงเรียนพนมศึกษำ 
ท่ี 29 / ๒๕๖4 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรมทดสอบควำมรู้วัดแววกำรศึกษำ PHECH PHANOM-Test ปีที่2 
................................................... 

 ตามท่ีโรงเรียนพนมศึกษาได้จัดกิจกรรมให้มีการทดสอบความรู้วัดแววทางการศึกษา PHECH PHANOM-Test  
ปีท่ี2  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบวัดความรู้
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  และนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ศักยภาพของตัวเอง  และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการศึกษา  กิจกรรมทดสอบความรู้วัดแววการศึกษา PHECH PHANOM-Test ปีท่ี2  ก าหนดการทดสอบข้ึนใน               
วันเสาร์ท่ี  20 มีนาคม พ.ศ.2564  ตามก าหนดการของกิจกรรมในแผนการด าเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษานั้นเอง  

เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีให้ค าแนะน าและปรึกษา   แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
และอ านวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นายโสภณ  ทองจิตร      ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางงามพรรณ  ธิปัตย์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

     1.3 นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.4 นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๑.5 นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.6 นายเกริกเกียรติ  จ านง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.7 นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.2  กรรมการ 
      ๑.8 นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรจัดกิจกรรม มีหน้าท่ี วางแผน  ขับเคล่ือนขั้นตอนการด าเนินงาน  ประสาน
ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ  ประเมินผลทุกระยะของการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรมมากท่ีสุด  ประกอบด้วย 
      2.1 นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
      2.2 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  กรรมการ 

     2.3 นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1  กรรมการ 
      2.4 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
      2.5 นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      2.6 นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
      2.7 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 
 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบ มีหน้าท่ี ออกข้อสอบให้ตรงกับตัวชี้วัด ครอบคลุมทุกสาระของแต่ละรายวิชา 
มีความเหมาะสมของเนื้อหาในช่วงช้ันท่ี2 (ป.4-  ป.6)  และช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1 - ม.3) ส่งมายังคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมกับเฉลยข้อสอบอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 
      3.1 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

     3.2 นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.1  กรรมการ 
/3.3 นางสาวอาภาพร... 
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     3.3 นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.2  กรรมการ 
     3.4 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์   ครู คศ.2  กรรมการ 

      3.5 นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2  กรรมการ 
      3.6 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ  
 

 4. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ มีหน้าท่ี ตรวจข้อสอบนักเรียน รวบรวมคะแนน จัดเรียงล าดับคะแนนสอบ    
ส่งต่อให้ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรและจัดหารางวัล ประกอบด้วย 
      4.1 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

     4.2 นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      4.3  นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      4.4  นายพีระ  เหมือดนอก   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      4.5  นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ   
  

 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องสอบ (ห้อง322 -328) ใหเ้พียงพอต่อ
จ านวนผู้เข้าสอบ และจัดส่ิงแวดล้อมภายในห้องสอบเพื่อเอื้อต่อการสอบ ประกอบด้วย  
     5.1 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย ์   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
     5.2 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   ครู คศ.๑  กรรมการ 
     5.3 นายธ ารงค์  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถ  กรรมการ 

    5.4 นายจิรศักดิ์  ชูทัพ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมกำรคุมสอบ มีหน้าท่ี ด าเนินการจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตาม
ระเบียบการคุมสอบ หากมีปัญหาระหว่างการด าเนินการสอบให้รายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการทันที ประกอบด้วย 
 ห้องสอบที่ 1  
  นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2 
      นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  
 ห้องสอบที่ 2  
  นางสาววิลาสินี  แทนทวี   ครู คศ.1 
  นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ   ครูผู้ช่วย 
 ห้องสอบที่ 3  
  นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1 
  นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน  พนักงานราชการ 
 ห้องสอบที่ 4  
  นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2 
  นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ   ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 
 ห้องสอบที่ 5  
  นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2 
  นายพีระ  เหมือดนอก   ครูผู้ช่วย 

  /7. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหาร... 
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7. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรและเคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมให้เพียงพอแก่
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการคุมสอบ ในวันเสาร์ท่ี 20 มีนาคม 2564 ประกอบไปด้วย 
      7.1 นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน ์  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
      7.2 นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ  ครู คศ.2  กรรมการ 
      7.3 นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.1  กรรมการ 
      7.4 นางสาวพัชราภรณ์  กล่ินเกษร  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 
          8. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ติดต่อประสำนงำน มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ 
ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
      8.1 นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      8.2 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  กรรมการ 
      8.3 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2   กรรมการ 
      8.4 นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1  กรรมการ 
      8.5 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
      8.6 นางสาวกิตติมา  สุขศิริ   ครู คศ.1  กรรมการ 
      8.7  นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      8.8 นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมกำรจัดท ำเกียรติบัตร จัดหำของรำงวัล และสรุปรำยงำนผลกิจกรรม มีหน้าท่ี จัดท าเกียรติบัตร 
และจัดหาของรางวัลแก่นักเรียน ตามรายละเอียดข้อตกลงของคณะกรรมการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรม ประกอบด้วย 
      9.1 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      9.2 นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.2  กรรมการ 
      9.3 นายอารม  รักสีทอง   ครู คศ.1  กรรมการ 
      9.4 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
      
      ท้ังนี้  ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่าให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้ 
                            ส่ัง  ณ  วันท่ี  16  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

       ลงช่ือ 

                ( นายโสภณ  ทองจิตร ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมศึกษา
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ทดสอบควำมรู้วัดแววกำรศึกษำ PECH PHANOM-Test ปีที่2 
 

วัน/ เดือน/ ป ี กิจกรรม 
ต้ังแต่วันนี้ – 19 มี.ค. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนท่ีเข้าร่วมการทดสอบช่วงช้ันท่ี2 (ป.4-  ป.6)  

และช่วงช้ันท่ี3 (ม.1 - ม.3) 
20 มี.ค. 64 สอบวัดแววการศึกษา PHECH PHANOM-Test  

ช่วงช้ันท่ี2 (ป.4-  ป.6)  และช่วงช้ันท่ี3 (ม.1 - ม.3) 
23 มี.ค. 64 ประกาศผลการสอบ หน้าเว็บไซต์โรงเรียน 

23-25 มี.ค. 64 รายงานตัวเพื่อรับรางวัล (กรณีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด) 
 
 
 
 


