
 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี ๒๐/ 2๕๖5 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมทดสอบความรู้วัดแววการศึกษา PHECH PHANOM-Test ปีที่ 3 
................................................... 

 ตามท่ีโรงเรียนพนมศึกษาได้จัดกิจกรรมให้มีการทดสอบความรู้วัดแววทางการศึกษา PHECH PHANOM-Test  
ปีท่ี 3  ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบวัดความรู้
นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  และนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ศักยภาพของตัวเอง  และสร้างขวัญ
กำลังใจในการศึกษา กิจกรรมทดสอบความรู้วัดแววการศึกษา PHECH PHANOM-Test ปีท่ี 3  กำหนดการทดสอบขึ้น 
ในวันเสาร์ท่ี  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ตามกำหนดการของกิจกรรมในแผนการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา  

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ มีหน้าท่ีให้คำแนะนำและปรึกษา   แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
และอำนวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นางผกา  สามารถ      ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางงามพรรณ  ธิปัตย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

     1.3 นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
     1.4 นางสาวณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.3  กรรมการ 

      ๑.5 นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๑.6 นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.7 นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.8 นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.2  กรรมการ 
      ๑.9 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม มีหน้าท่ี วางแผน  ขับเคล่ือนขั้นตอนการดำเนินงาน  ประสานความร่วมมือกับฝ่าย
ต่าง ๆ   ประเมินผลทุกระยะของการดำเนินกิจกรรม  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมมากท่ีสุด  ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
      2.2 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  กรรมการ 

     2.3 นางโสรญา  รอดเจริญ   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. คณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ มีหน้าท่ี ออกข้อสอบตามตัวช้ีวัด ครอบคลุมทุกสาระของแต่ละรายวิชา             
มีความเหมาะสมของเนื้อหาในช่วงช้ันท่ี2 (ป.4-  ป.6)  และช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1 - ม.3) เพื่อส่งมายังคณะกรรมการรวบรวม
คัดกรอง และตรวจข้อสอบ ตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด พร้อมกับเฉลยข้อสอบอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      3.1 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

     3.2 นางสาววิลาสินี  แทนทวี   ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 
/3.3 นางสาวรุจิรา ... 
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     3.3 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 
     3.4 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 

      3.5 นางโสรญา  รอดเจริญ   ครู คศ.1  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      3.6 นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน  ครู คศ.1  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           3.7  นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ  ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 

     3.8 นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ครู คศ.1  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 
     3.9 นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 

      3.10 นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      3.11 นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.2     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           3.12 นางสาวอมรรัตน์  บุนนาค  ครูผู้ช่วย   กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 

     3.13 นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 
     3.14 นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 

  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      3.15 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ครู คศ.2    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           3.16 นายเอกศักดิ์  นกช่วย   ครู คศ.1  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 

     3.17 นายจักรี  ภูมา    ครูอตัตราจ้าง  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 
     3.18 นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี   ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3    
     3.19 นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรตัน ์  ครู คศ.1  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 

 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

      3.20 นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
           3.21 นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์  ครู คศ.3  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 

     3.22 นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 2 
     3.23 นางจารุณี  แซ่โง้ว   ครู คศ.2  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3    
     3.24 นายพีระ  เหมือดนอก   ครู คศ.1  กรรมการออกข้อสอบช่วงช้ันท่ี 3 

 

4. คณะกรรมการรวบรวม คัดกรอง และตรวจข้อสอบ มีหน้าท่ี รวบรวม  คัดกรอง และตรวจข้อสอบนักเรียน 
รวบรวมคะแนน จัดเรียงลำดับคะแนนสอบ  ส่งต่อให้ฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและจัดหารางวัล ประกอบด้วย 
      4.1 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

     4.2 นางโสรญา  รอดเจริญ   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      4.3  นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.๑  กรรมการ 
      4.4  นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
      4.5  นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ   
 
 

 /5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ... 
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 5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ติดรายช่ือผู้เข้าสอบลงบนโต๊ะภายในห้องสอบ   
(ช่วงช้ันท่ี2 ห้อง333-337  และช่วงช้ันท่ี3 ห้อง323 – 326)  ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าสอบ และจัดส่ิงแวดล้อม
ภายในห้องสอบเพื่อเอื้อต่อการสอบ ประกอบด้วย  
     5.1 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
     5.2 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   ครู คศ.๑  กรรมการ 
     5.3 นายธำรงค์  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถ  กรรมการ 

    5.4 นางปัทมา  อุ่นเรือน   แม่บ้าน   กรรมการ 
     5.5 สภานักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา     กรรมการ 

    5.6 นายจิรศักดิ์  ชูทัพ   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมการคุมสอบ มีหน้าท่ี ดำเนินการคุมสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ

การคุมสอบ หากมีปัญหาระหว่างการดำเนินการสอบให้รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทันที ประกอบด้วย 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

 ห้องสอบที่ 1 ห้อง 333 
  นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.2 
      นางสาวนวรัตน์  เช้ือพราหมณ์แพ  พนักงานราชการ 
 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 334 
  นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ครู คศ.2 
  นายจักรี  ภูมา    ครูอัตราจ้าง  
 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 335 
  นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.2 
  นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา  ครูอัตราจ้าง 
 ห้องสอบที่ 4 ห้อง 336 
  นางสาวเสาวณี  ศรีทอง   ครู คศ.1 
  นางสาวเรวดี  ศรีขาว   พนักงานราชการ  
 ห้องสอบที่ 5 ห้อง 337 
  นางสาวพัชราภรณ์  กล่ินเกษร  ครู คศ.1 
  นายเอกศักดิ์  นกช่วย   ครู คศ.1 
  

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) 
ห้องสอบที่ 1 ห้อง 323 

  นางสาววิลาสินี  แทนทวี   ครู คศ.2 
นางสาวอมรรัตน์  บนุนาค   ครูผู้ช่วย 
 
 

/ห้องสอบที่ 2 ห้อง 324 ... 
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 ห้องสอบที่ 2 ห้อง 324 
  นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ์  ครู คศ.2 
  นางสาวสุดารัตน์  ทองคำ   ครู คศ.1 
 ห้องสอบที่ 3 ห้อง 325 
  นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี     ครู คศ.2 
  นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.1 
 ห้องสอบที่ 4 ห้อง 326 
  นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.2 
  นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ  ครู คศ.2 
 ห้องสอบสำรอง ห้อง 327 
  นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน ์  ครู คศ.1 
  นางสาวมะลิวรรณ  อรรถประจง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

7. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมให้เพียงพอแก่
คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการคุมสอบ ตลอดจนเตรียมน้ำด่ืมแก่ ให้ เพียงพอแก่ ผู้เข้าสอบทุกคน                
ในวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบไปด้วย 
      7.1 นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      7.2 นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์   ครู คศ.3  กรรมการ 
      7.3 นางจารุณี  แซ่โง้ว   ครู คศ.2  กรรมการ 
           7.4 นายพีระ  เหมือดนอก   ครู คศ.1  กรรมการ 
      7.5 นางสยามล  ใจฉลาด   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      7.6 นางสาวธารารัตน์  วงศ์กระสินธุ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
      7.7 นางสาวมะลิวรรณ  อรรถประจง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู กรรมการ 
               7.8 นางสาวกิตติมา  สุขศิริ   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 

          8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน มีหน้าท่ี จัดทำโปสเตอร์ ป้ายไวนิล  เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์  ตลอดจนหนังสือราชการ ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
      8.1 นางสาวณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
      8.2 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  กรรมการ 
      8.3 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2   กรรมการ 
      8.4 นางโสรญา  รอดเจริญ   ครู คศ.1  กรรมการ 
      8.5 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
      8.6 นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      8.7 นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
               8.8 นายอารม  รักสีทอง   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

  
/9. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ... 
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9. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดหาของรางวัล และสรุปรายงานผลกิจกรรม มีหน้าท่ี จัดทำเกียรติบัตร 
และจัดหาของรางวัลแก่นักเรียนตามรายละเอียดข้อตกลงของคณะกรรมการดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานของกิจกรรม ประกอบด้วย 
      9.1 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      9.2 นายอารม  รักสีทอง   ครู คศ.1  กรรมการ 
      9.3 นางโสรญา  รอดเจริญ   ครู คศ.1  กรรมการ 
      9.4 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
      9.5 นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      9.6 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 
 10. คณะกรรมการบันทึกภาพ มีหน้าท่ี ในการบันทึกภาพขณะทำกิจกรรมการทดสอบวัดแววการศึกษา          
ในวันเสาร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอดท้ังกิจกรรม และส่งไฟล์ภาพมายังคณะกรรมการดำเนินงานเมื่อแล้วเสร็ จ
กิจกรรม  ประกอบด้วย 
      10.1 นายอารม  รักสีทอง   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
      10.2 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
      10.3 นายจิรศักดิ์  ชูทัพ   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
      
 11. คณะกรรมการคัดกรองนักเรียน และรักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ี คัดกรองนักเรียนท่ีเข้าร่วมการสอบ 
เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ Covid-19  ตลอดจนดูแลรักษาความสงบขณะท่ีกำลัง
ดำเนินการจัดสอบ หากมีปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ให้รายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทันที ประกอบด้วย 
      11.1 นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      11.2 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์  ครู คศ.2  กรรมการ 
      11.3 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   ครู คศ.1  กรรมการ 
      11.4 นายถาวร  เวชรินทร์   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ 
      11.5 นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 
      ท้ังนี้  ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ อย่าให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้ 
 
                            ส่ัง  ณ  วันท่ี  26  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

       ลงช่ือ 

                (นางผกา  สามารถ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา
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ปฏิทินการดำเนินงาน 

ทดสอบความรู้วัดแววการศึกษา PECH PHANOM-Test ปีที่3 
 

วัน/ เดือน/ ป ี กิจกรรม คณะดำเนินงาน 
1 – 16 ก.พ. 65 เปิดรับสมัครนักเรียนท่ีเข้าร่วมการทดสอบ  

ช่วงช้ันท่ี2 (ความรู้ ป.4-  ป.6)   
และช่วงช้ันท่ี3 (ความรู้ ม.1 - ม.3) 

-คณะกรรมการจัดกิจกรรม  
-คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

1 – 8 ก.พ. 65 ออกข้อสอบ -คณะกรรมการออกข้อสอบ 
-คณะกรรมการรวบรวม คัดกรอง 
ข้อสอบ 

17 ก.พ. 65 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ  -คณะกรรมการจัดกิจกรรม  
19 ก.พ. 65 สอบวัดแววการศึกษา PHECH PHANOM-Test  

ช่วงชั้นที่2 (ความรู้ ป.4-  ป.6)  
และช่วงชั้นที่3 (ความรู้ ม.1 - ม.3) 

-คณะกรรมการทุกฝ่าย 

21 ก.พ. 65 ประกาศผลการสอบ หน้าเว็บไซต์โรงเรียน -คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
21-24 ก.พ. 65 รายงานตัวเพื่อรับรางวัล (กรณีคะแนนเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกำหนด) 
-คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 

25-28 ก.พ. 65 จัดทำเกียรติบัตร -คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 
1 มี.ค.65 -มอบเกียรติบัตร ณ การประชุมหัวหน้าศูนย์ราชการ

อำเภอพนม (ลำดับท่ี 1- 3 ช่วงช้ันท่ี 2 และ 3) 
-มอบเกียรติบัตร ผ่านทางระบบออนไลน์แก่
ผู้เข้าร่วมการสอบท่ีมีคะแนนเกินร้อยละ 60  

-คณะกรรมการจัดกิจกรรม 

1-8 มี.ค. 65  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานผล -คณะกรรมการสรุปรายงานผล
กิจกรรม 

 
 
 
 


