
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  174     / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
   ............................................................................................ 

ด้วย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ช่างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลง
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันท่ี   
๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗    
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ช่างทั่วไป พนักงานขับ
รถยนต์ และเจ้าหน้าที ่ห้องพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในการนี ้ เพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีแม่บ้าน 
ช่างท่ัวไป พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าท่ีห้องพยาบาล ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าท่ีในการประสานงานตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางจำเรียง  ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
  1.4 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    ครู คศ.3  กรรมการ 
  1.5 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 
  1.6 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ.2  กรรมการ 
  1.7 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ครู คศ.2  กรรมการ 
  1.8 นายพิชัย  บุญชูประภา  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

1.9 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ ครู ผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ มีหน้าท่ี วางแผนดำเนินการ กำหนดขั้นตอนกิจกรรมและช้ีแจงความ
เข้าใจกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจตรงกันและดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  2.1 นายพิชัย  บุญชูประภา    ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวชนกพร  ทองปาน    รองประธานกรรมการ 
2.4 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด    กรรมการ 



2.5 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    กรรมการ 
2.6 นางสาวณัฐณรี  พันธ์พงศ์    กรรมการ 
2.7  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการ   
2.8 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
2.9 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ    กรรมการและเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าท่ีจัดทำประกาศรับสมัคร เตรียมเอกสาร
ประกอบการสมัคร ประสานงานดำเนินการในการรับสมัคร ตลอดจนประกาศผลการคัดเลือก ประกอบด้วย 

3.1 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการ 

3.3 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์    กรรมการ 
3.4 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
3.5 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ    กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ีจัดเตรียมสถานคัดเลือก และสัมภาษณ์ เตรียมโต๊ะเก้าอี้ บริเวณ
ห้องเกียรติยศ และจัดเก็บหลังจากเสร็จส้ินการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

4.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์       ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน    รองประธานกรรมการ 
 4.5 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว    กรรมการ 
 4.6 นางสาววันวิสา  สืบ      กรรมการ 
 4.7 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์    กรรมการ 
 4.8 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร    กรรมการ  

  4.9 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการ 
 4.10 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์    กรรมการ  
 4.11 นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล    กรรมการ 
 4.12 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์   กรรมการ 
 4.13 นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์   กรรมการ 
 4.14 นางสิริกานต์  บัวคง    กรรมการ 

4.15 นายอองซาน  อาว พม่า    กรรมการ 
 4.16 นายตัน  โซไท่     กรรมการ 
 4.17 นางวินวนิโซ  ฟอง พม่า    กรรมการ 
 4.18 นางติน  มาโชว์     กรรมการ 

4.19  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแบบทดสอบความรู้ทั่วไป และ แบบประเมินในการสมัคร มีหน้าท่ี เตรียม
แบบทดสอบแบบประเมิน เกณฑ์การประเมิน สรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย 

5.1 นางสาวชนกพร ทองปาน    ประธานกรรมการ 
5.2 นายภราดร ไชยเขียว     รองประธานกรรมการ 



  54 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด    กรรมการ 
  5.5 นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล    กรรมการ 
  5.6 นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการ 

5.7 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    กรรมการ   
5.8 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการ 
5.9 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์    กรรมการ 
5.10 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ    กรรมการ 
5.11 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการเลขานุการ  

 
   6.คณะกรรมการฝ่ายสัมภาษณ ์และทดสอบการปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีดำเนินการสัมภาษณ์ และ

ทดสอบการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
6.1 คณะกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 
 6.1.1 นางจำเรียง  ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
 6.1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ    รองประธานกรรมการ  

  6.1.3 นางสุลีพร  ดีทอง     กรรมการ 
6.1.4 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์       กรรมการ 
6.1.5 นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์    กรรมการ 
6.1.6 นายพิชัย  บุญชูประภา     กรรมการ 
6.1.7 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 6.2 คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน 
  6.2.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    ประธานกรรมการ 
  6.2.2 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน    กรรมการ 

6.2.3 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    กรรมการ 
6.2.4 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว    กรรมการ 
6.2.5 นายจตุรงค์ ขุนปักษี    กรรมการ 
6.2.6 นายภานุวัฒน์ คงเจาะ    กรรมการ 
6.2.7 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร    กรรมการ 
6.2.8 นางสาววันวิสาข์  สืบ    กรรมการและเลขานุการ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล มีหน้าท่ี ทำแบบประเมินผลกิจกรรม สรุป บันทึกภาพ
และประเมินผลกิจกรรม ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด    ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์    กรรมการ 
7.3 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์    กรรมการ 
7.4  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ   
7.5 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 



ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีแต่ละฝ่าย วางแผนการดำเนินงานและดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง ณ วันท่ี 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

                 

                 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
 

วัน เวลา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2-9 มิถุนายน 2563 รับสมัคร  
10 มิถุนายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์  
17 มิถุนายน 2563 ทดสอบการปฏิบัติและสัมภาษณ์  
18 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือก  
19 มิถุนายน 2563 ทำสัญญาจ้าง  
1 กรกฎาคม 2563 เริ่มปฏิบัติงาน  

 
*หมายเหตุ   

1. หากมีการเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.tpp.ac.th 
 

http://www.tpp.ac.th/

