
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ท่ี   91  /2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลอืกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรประจ าหอพัก  

พนักงานท าความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ 
………………………………………………………………. 

 

ด้วย ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล    
เพื่อจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราว ต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา บุคลากรประจ าหอพัก จ านวน  
1 อัตรา พนักงานท าความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จ านวน ๑ อัตรา   
และพนกังานขับรถ จ านวน ๑ อัตรา โดยรับสมคัรระหว่างวนัท่ี 21-27 มีนาคม 2565 และด าเนนิการสอบ  
ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จงึขอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชัว่คราว ต าแหนง่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป บุคลากรประจ าหอพัก 
พนักงานท าความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ ดังนี ้
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะให้คณะท างานด าเนินการเป็นไปด้วย 
     ความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทางราชการ  กรรมการประกอบด้วย 

1.1  นายมนตรี  คงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมกา  
 ๑.2  นางอฑิภา  วรากรเจริญ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๑.3  นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.4  นายเฉลิมพล ทองจุ้ย รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๑.5  นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครู คศ.๓  กรรมการ 
 1.6  นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์ ครู คศ.๓  กรรมการ 
 1.7  นางดวงพร  มากล้ า ครู คศ.๓  กรรมการ  
 ๑.8  นายเสกสรร  เทียนทอง ครู คศ.๒  กรรมการ 
 1.9  นายสมชาย  ดวงเนตร ครู คศ.2   กรรมการ 
 ๑.10  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.11  นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม ครู คศ.๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการรับสมัครสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติ  มีหน้าท่ี  รับสมัครและตรวจสอบหลกัฐาน 
     และตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มคัร แล้วส่งสรุปรายชื่อและเอกสารหลักฐานการสมัครให้คณะกรรมการ 
     สอบคัดเลือก  กรรมการประกอบด้วย 
 ๒.๑  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา ครู คศ.2 กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวนศุรา  รอดสิน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒.4  นางสุมาลี  นักเรียน ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒.5  นางสาวธัญญา  น้อยถึง ครูอัตราจา้ง กรรมการ 

/๒.๗  นางสาวปัทรียา... 
 



- ๒ - 
 

 ๒.๗  นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์ ครูอัตราจา้ง กรรมการ 
 ๒.8  นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ  มีหน้าท่ี  ควบคุมการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์จนเสร็จ   
     พิจารณาคะแนนการสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก   

3.1 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการประกอบด้วย 
กรรมการออกข้อสอบ เฉลยขอ้สอบ และตรวจข้อสอบ กรรมการประกอบด้วย 

  ๑. นางดวงพร  มากล้ า     ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา ครู คศ.2   กรรมการ  
3. นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการควบคุมการสอบ (ข้อเขียน) กรรมการประกอบด้วย 

  1.  นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม    ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวน้ าเพช็ร  มั่งคลา้ย ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
3.  นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย ์ ครูอัตราจา้ง      กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นางอฑิภา  วรากรเจริญ    รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย ์ ครู คศ.๓   กรรมการ  
๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ต าแหน่ง บุคลากรประจ าหอพัก กรรมการประกอบด้วย 
๑. นายจรัส  สรุิโย ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
๒. นายวีระศกัดิ์  หมอกมืด ครู คศ.3 กรรมการ  
๓. นางสาววจิิตรา สุริย์วงศ ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.3 ต าแหน่ง พนักงานท าความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางลาวัณย์ ถาพันธ ์ ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
๒. นางสชุาดา ยงค์เจาะ ครู คศ.3  กรรมการ  
๓. นางมัญชุสา ศรีวิเศษ ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

3.4 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการประกอบด้วย 
๑. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายยสมชาย  ดวงเนตร ครู คศ.2 กรรมการ  
๓. นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

3.5 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสาวมารินทร์  กลิน่เชตุ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายเสกสรร  เทียนทอง ครู คศ.2 กรรมการ 
๓. นายวิทยา  อินอยู ่ ครู คศ.2  กรรมการ  
๔. นายวีระศกัดิ์  ปานทอง พนักงานขับรถ  กรรมการ  
๕. นางสาวยุพนิ  อยู่เปีย     ครู คศ.๑            กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการทุกฝา่ยท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

ให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ  วันท่ี  16  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

   
                             (นายมนตรี คงเจริญ) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 


