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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ท่ี 243/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลอืกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) 
………………………………………………………………. 

 

ด้วย ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล    
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) จ านวน 1 อัตรา เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง 
(โครงการห้องเรียนกีฬา) จ านวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันท่ี 19 -25 กรกฎาคม 2565 และด าเนินการ
สอบในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace)  
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง 
(โครงการห้องเรียนกีฬา) ดังนี ้
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะให้คณะท างานด าเนินการเป็นไปด้วย 
     ความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทางราชการ  กรรมการประกอบด้วย 

1.1  นายมนตรี  คงเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.2  นางอฑิภา  วรากรเจริญ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

 ๑.3  นางสาวมารินทร์  กล่ินเชตุ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 1.4  นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑.5  นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครู คศ.๓  กรรมการ 
 1.6  นายณรรตธร คงเจริญ ครู คศ.3   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 
 2.5  นายชานนท์  ผ่องฉวี ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๒.6  นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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 ๒.7  นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ  มีหน้าท่ี  ควบคุมการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์จนเสร็จ   
     พิจารณาคะแนนการสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก        

๓.๑ ผู้ดูแลหอ้งปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) 
   กรรมการออกข้อสอบ เฉลยขอ้สอบ และตรวจข้อสอบ กรรมการประกอบด้วย 

๑. นายณรรตธร  คงเจริญ ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
๒. นายจักกฤษณ์  สุขรอด ครู คศ.3   กรรมการ 
3. นายอ านวย  บุญคุ้ม ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการควบคุมการสอบ (ข้อเขียน) กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสาวสิรินุช  เข็มคง ครู    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวน้ าเพ็ชร  มั่งคล้าย ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายปราช  เช้ือประดิษฐ์    รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางค ามี  ชัยรักษา ครู คศ.๓   กรรมการ  
๓. นายณรรตธร  คงเจริญ ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

         ๓.๒  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรรมการออกข้อสอบ เฉลยขอ้สอบ และตรวจข้อสอบ กรรมการประกอบด้วย 

  ๑. นายวิษณุ  อ้นบางเขน     ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นางอ าพร  เขียวแก้ว ครู คศ.๓   กรรมการ  
๓. นางชนกานต์  กฤติธัญกช ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการควบคุมการสอบ (ข้อเขียน) กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการประกอบด้วย 
๑. นางอฑิภา  วรากรเจริญ รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิษณุ  อ้นบางเขน ครู คศ.๓   กรรมการ  
๓. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

3.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) กรรมการประกอบด้วย 
๑. นายจรัส  สุริโย ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสด์ิ ครูรายเดือนแก้ปัญหา กรรมการ 
 สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต    
๓. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์ ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ  วันท่ี  18  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
  

 
                             (นายมนตรี คงเจริญ) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

 


