
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ท่ี  4๒๕/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอก
ดนตรีสากล)เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอก
ดนตรีสากล)ด าเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาเอกดนตรีสากล) ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงานการด าเนินการรับสมัครทุก
ขั้นตอน  ประกอบด้วย 

๑.  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 
๒.  นางดวงตะวัน  นามา กรรมการ 
๓.  นางทาริกา วงศ์แก้ว กรรมการ 
๔.  นายจิตรภณ ชมภู ่ กรรมการ 
๕.  นายวิษรุตต์ เมืองทา กรรมการ 
6.  นายนิมิตร         ตันติวโรดม  กรรมการ 
7.  นายยุทธนา  นาอุดม   กรรมการ 
8.  นางวนิดา  สารสิทธิ์   กรรมการ 
9. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา  กรรมการ 
10. นางกัญญา    หมื่นชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมกำรรับสมัคร  มีหน้าท่ี  จัดท าระบบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่  
ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิมพ์เอกสารการรับสมัคร  รายงานผลการรับสมัคร  และจัดท าประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ
คัดเลือก  ต้ังแต่วันท่ี  17  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ในวันเวลาราชการ  
ประกอบด้วย 

๑. นายราชัย แก้วยศ ประธานกรรมการ 
๒. นางศุภชัย อานพรหม กรรมการ 
3. นางสาวปวีณา มณฑาทิพย์  กรรมการ 
๓. นางสมพิษ  สุทธะ       กรรมการและเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมกำรออกข้อสอบ  มีหน้าท่ี  ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบ ส่งมอบข้อสอบให้คณะกรรมการ
คุมสอบ  รับข้อสอบคืนจากกรรมการคุมสอบ  ประมวลผลการสอบข้อเขียน  สรุปผลการสอบข้อเขียนและส่งผลให้
คณะกรรมการรวมคะแนน โดยก าหนดสอบข้อเขียน ในวันท่ี  25  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ดังนี ้

/๓.๑  ภาค ก  ความรู้.... 
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๓.๑  ภาค ก   ความรู้  ความสามารถท่ัวไป  ประกอบด้วย 

   ๑. นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์   ประธานกรรมการ 
   ๒. นายบัณฑิต พวงดอกไม ้  กรรมการ                    

๓. นางสาวนิตยา  ชาตินันท์  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒  ภาค ข  ความรู้และทักษะด้านดนตรีสากล ประกอบด้วย 

   ๑. นายพีรศิษย์   สิงห์โสภา  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางกุมาร ี ทับทิมหล้า  กรรมการ 
   ๓. นายมานะ บุญเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้าท่ี  จัดสถานท่ีสอบ ณ ห้อง HCEC  อาคารพลอยไพลิน 
รับข้อสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ  ด าเนินการสอบ ควบคุมการสอบ น าข้อสอบและกระดาษค าตอบคืนให้
คณะกรรมการออกข้อสอบแต่ละชุดเพื่อประมวลผลการสอบข้อเขียน โดยก าหนดสอบข้อเขียนในวันท่ี  25
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕      เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๑๐  น.  ประกอบด้วย 
  ๑. นายมานะ บุญเกิด   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวเจริญ  ผลฉัตร   กรรมการ 
  ๓. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด   กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์  มีหน้าท่ี ก าหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์  จัดท าแบบสัมภาษณ์   
แบบสรุป  ด าเนินการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันท่ี  23  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป   
ณ ห้อง HCEC  อาคารพลอยไพลิน ประมวลผลการสอบสัมภาษณ์  สรุปผลการสอบสัมภาษณ์และส่งผลให้
คณะกรรมการรวมคะแนน ประกอบด้วย 
  ๑. นายจิตรภณ         ชมภู ่    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนิมิตร         ตันติวโรดม กรรมการ                    

๓. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. คณะกรรมกำรรวมคะแนน  มีหน้าท่ี  รวมคะแนนจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
ประมวลผลคะแนน  สรุปผลท่ีได้จากการประมวลผลคะแนนรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่  
และประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี  26  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ประกอบด้วย 
  ๑. นางกัญญา  หมื่นชนะ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางดวงจันทร ์ สิงห์โสภา    กรรมการ 
  ๓. นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร  กรรมการและเลขานุการ 

๗.  คณะกรรมกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง  มีหน้าท่ี  จัดท าเอกสารสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกัน  เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ และค าส่ังจ้างประกอบด้วย 
  ๑. นางกัญญา  หมื่นชนะ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร  กรรมการและเลขานุการ 
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ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรมและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

 ส่ัง  ณ  วันท่ี     16    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 ลงช่ือ 
    (นางสาวอารีรัตน์    ชูรวง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


