
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ท่ี  138/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลอืกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (lab Boy) และพนักงานขับรถ 

………………………………………………………………. 
 

ด้วย ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล    
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (lab Boy) 
จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานขับรถ จ านวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2565  
ถึงวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และด าเนินการสอบในวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   
(lab Boy) และพนักงานขับรถ ดังนี้ 
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  กล่ินเชตุ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.4  นายเฉลิมพล ทองจุ้ย รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.5  นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ครู คศ.๓  กรรมการ 
 1.6  นายสมชาย  ดวงเนตร ครู คศ.2   กรรมการ 
 ๑.7  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.8 นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม ครู คศ.๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการรับสมัครสอบ และตรวจสอบคุณสมบัติ  มีหน้าท่ี  รับสมัครและตรวจสอบหลักฐาน 
     และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร แล้วส่งสรุปรายช่ือและเอกสารหลักฐานการสมัครให้คณะกรรมการ 
     สอบคัดเลือก  กรรมการประกอบด้วย 
 ๒.๑  ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวศุภรัตน์  ช านาญผา ครู คศ.2 กรรมการ 
 ๒.๓  นางสาวนุศรา  รอดสิน ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒.4  นางสุมาลี  นักเรียน ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒.5  นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒.6  นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
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๓.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ  มีหน้าท่ี  ควบคุมการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์จนเสร็จ   
     พิจารณาคะแนนการสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก   

3.1 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  (lab Boy) กรรมการประกอบด้วย 
กรรมการออกข้อสอบ เฉลยขอ้สอบ และตรวจข้อสอบ กรรมการประกอบด้วย 

  ๑. นายสว่าง ยงค์เจาะ     ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
2. นายณรรตธร คงเจริญ ครู คศ.3   กรรมการ  
3. นางวันเพญ็ ยิ้มประดิษฐ์     ครู คศ.3   กรรมการ 
4. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์    ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการควบคุมการสอบ (ข้อเขียน) กรรมการประกอบด้วย 

  ๑. นายสว่าง ยงค์เจาะ     ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
2. นายณรรตธร คงเจริญ ครู คศ.3   กรรมการ  
3. นางวันเพญ็ ยิ้มประดิษฐ์     ครู คศ.3   กรรมการ 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ทุกคน   กรรมการ 
5. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์    ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์    ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ ครู คศ.๓   กรรมการ 
3. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน ์ ครู คศ.3      กรรมการและเลขานุการ 

3.2 ต าแหน่ง พนักงานขับรถ กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสาวมารินทร์  กล่ินเชตุ รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นายเสกสรร  เทียนทอง ครู คศ.2 กรรมการ 
๓. นายวิทยา  อินอยู่ ครู คศ.2  กรรมการ  
๔. นายวีระศักดิ์  ปานทอง พนักงานขับรถ  กรรมการ  
๕. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย     ครู คศ.๑            กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
ให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ  วันท่ี  26  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 

   
                             (นายมนตรี คงเจริญ) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม   
 


