
 

 

 
 

 คำส่ังโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี     ๑๗๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว   
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 
 ด้วยโรงเรียนหนองไผ่  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 
วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ตำแหน่ง 
ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 
 อาศัยอำนาจตามความใน  มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา ประสานงานการดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอน  
ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายจิตรภณ  ชมภู ่   กรรมการ 
  ๓.  นางดวงตะวัน นามา   กรรมการ 
  ๔.  นางทาริกา  วงศ์แก้ว   กรรมการ 
  ๕.  นายวิษรุตต์  เมืองทา   กรรมการ 
  ๖.  นางโรจณา  มาคาน   กรรมการ 
  ๗.  นางวนิดา  สารสิทธิ์   กรรมการ 
  ๘.  นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา  กรรมการ 
  ๙.  นายยุทธนา   นาอุดม   กรรมการ 
  ๑๐. นายสมปอง     ตาลเพชร      กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการรับสมัคร  มีหน้าท่ี  จัดทำระบบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่  
ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิมพ์เอกสารการรับสมัคร  รายงานผลการรับสมัคร  และจัดทำประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
สอบคัดเลือก  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๕ - ๓๐  มิถุนายน  256๕ ในวันเวลาราชการ  ประกอบด้วย 
  ๑. นางกัญญา    หมื่นชนะ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายราชัย  แก้วยศ   กรรมการ 
  3. นางสาวปวีณา มณฑาทิพย์  กรรมการ 
  ๓. นางสมพิษ  สุทธะ       กรรมการและเลขานุการ 

 
 

                                                                                          /๓.  คณะกรรมการออกข้อสอบ.... 
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๓. คณะกรรมการออกข้อสอบ  มีหน้าท่ี  ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ ส่งมอบข้อสอบให้

คณะกรรมการคุมสอบ  รับข้อสอบคืนจากกรรมการคุมสอบ  ประมวลผลการสอบข้อเขียน  สรุปผลการสอบ
ข้อเขียนและส่งผลให้คณะกรรมการรวมคะแนน โดยกำหนดสอบข้อเขียน ในวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. ดังนี ้

 ๓.๑  ความรอบรู้  ความสามารถท่ัวไป  ประกอบด้วย 
   ๑. นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางนิตยา  ชาตินันท์  กรรมการ                    

๓. นางสาวศศิธร ทองหล่อ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒  ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาววิรัตน์ คำเขียน  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า กรรมการ 
   ๓. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการคุมสอบ  มีหน้าท่ี  รับข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ  ดำเนินการสอบ 
ควบคุมการสอบ นำข้อสอบและกระดาษคำตอบคืนให้คณะกรรมการออกข้อสอบแต่ละชุดเพื่อประมวลผลการ
สอบข้อเขียนโดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันท่ี  ในวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๑๐  น.  
ประกอบด้วย 
  ๑. นายอนุรักษ ์  เพชรไทย  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางเนตรนภา  แสงกล้า   กรรมการ 
  ๓. นายจีรวัฒน ์   รัตนเทพบัญชากุล กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  มีหน้าท่ี กำหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์  จัดทำแบบสัมภาษณ์   
แบบสรุป  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี  ในวันท่ี  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องHCEC  อาคารพลอยไพลิน ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์  สรุปผลการสอบสัมภาษณ์และส่งผลให้
คณะกรรมการรวมคะแนน ประกอบด้วย 
  ๑. นายจิตรภณ  ชมภู ่     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมการ                    

๓. นางสาววิรัตน์  คำเขียน    กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวดวงกมล ธูปหอม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖. คณะกรรมการรวมคะแนน  มีหน้าท่ี  รวมคะแนนจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
ประมวลผลคะแนน  สรุปผลท่ีได้จากการประมวลผลคะแนนรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่  และ
ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมปอง  ตาลเพชร ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกัญญา  หมื่นชนะ     กรรมการ 
  ๓. นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร  กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                                            

 /๗.  คณะกรรมการจัดทำสัญญาจ้าง  .... 
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๗.  คณะกรรมการจัดทำสัญญาจ้าง  มีหน้าท่ี  จัดทำเอกสารสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน  เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ และคำส่ังจ้างประกอบด้วย 

๑. นางกัญญา  หมื่นชนะ    ประธานกรรมการ 
๒. นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการ 
๓. นางดวงจันทร ์ สิงห์โสภา กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรมและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 (ลงช่ือ)
     (นางสาวอารีรัตน ์ ชูรวง)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 




