คาสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ที่ ๓๐๓ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
…………………………………………
ตามที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน ๑ อัตรา โดยจะทาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙
มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสอบคัดเลือกในวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพต่อสถานศึกษาและทาง
ราชการ จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๑.๓ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๑.๔ นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการ
๑.๕ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยในการดาเนินการสอบคัดเลือก
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย มหเเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ย และบั งเกิ ด ผลตาม
วัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการรับสมัคร ประกอบด้วย
๒.๑ นายสุทน คุ้มเสม
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางนพผกามาศ สายนุวงค์ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
กรรมการ
๒.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
กรรมการ
๒.๔ นางสุภาภรณ์ พิพัฒน์วฒ
ุ ิกุล (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
กรรมการ
๒.๕ นางจันทร์วัน รั่วรู้ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
กรรมการ
๒.๖ นางพันนภา วลีดารงค์
กรรมการ
๒.๗ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการ

๒
๒.๘ นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว
กรรมการ
๒.๙ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการรับสมัคร และตรวจสอบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
๓.๑ นายนิพนธ์ แสงเนตร
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
กรรมการ
๓.๓ นายถวิล ชัยยา
กรรมการ
๓.๔ นายนิมิตร ปัญญายอง
กรรมการ
๓.๕ นายบันดาล ดวงบุรงค์
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ นางสาวเขมจิรา บริภารักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
๒) พิจารณาและตัดสินผลการสอบ จัดเรียงลาดับผู้ที่ผ่านการสอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
๔. คณะกรรมการประกาศผลการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย
๔.๑ นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์
กรรมการ
๔.๓ นางสาวอามรรัตน์ อ้ายเปี้ย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลาดับผู้ที่ผ่านการสอบตามผลพิจารณาของ
คณะกรรมการข้อที่ ๓. ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทางเว็บไซด์โรงเรียน เว็บไซด์กลุ่ม
บริหารงานบุคคลธีรกานท์ และติดประกาศห้องธุรการ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
๒) แจ้ งกาหนดการรายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฎิบัติงานในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการแก่ทาง
สถานศึกษาและราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิพนธ์ แสงเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

