
 

 
 

  คําสั่งโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 
     ที่ ๑๔๙/๒๕๕๗ 

  เรื่อง  จางลูกจางช่ัวคราวรายเดือน  และรายวัน  
        ...................................... 

 อาศัยอํานาจตามหนังสอืกระทรวงการคลังที่ กค.๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีปฏิบัติเรื่องการบรหิารบุคคลลูกจางช่ัวคราว และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจของเลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกบัเรื่อง การจางลกูจางช่ัวคราว จึงจางลกูจางช่ัวคราวรายเดือน 
และรายวัน  ดวยเงินอุดหนุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๕ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบ
ทายน้ี 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           สั่ง ณ วันที่  ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     

   

   (นายประชัย  พรสงากลุ) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกี่พทิยาคม 
 
     

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายละเอียดการจางลกูจางช่ัวคราวโดยจางดวยเงินอดุหนนุการศึกษา ๒๕๕๗ 
แนบทายคําสั่งโรงเรียนหนองกีพ่ิทยาคม ที่ ๑๔๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
เง่ือนไขการจาง 
วุฒิ / วิชาเอก 

ปฏิบัติหนาท่ี 
 

อัตราคาจาง 
 

กําหนดระยะเวลาการจาง 

๑ นายกัมปนาท  แนประโคน วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา ครูอัตราจาง ๙,๑๔๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๒ นางสาววรกานต  บุญกองชาติ บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกจิ ครูอัตราจาง ๙,๑๔๐ บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๓ นางสาววันดี  ประจักร ค.บ. ชีววิทยา ครูอัตราจาง ๙,๑๔๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๔ นางสาวพรรษา  ภิรมยชาติ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจาง ๙,๑๔๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๕ นางสาวจินตนา  ธรรมวงศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจาง ๙,๑๔๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๖ นางสาวสมพร  ศรีกระสงัข บธ.บ. การจัดการทั่วไป ผูชวยบรรณารักษ ๙,๑๔๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๗ นางสาววิรินทร  ศิลปกลุ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร เจาหนาที่สํานักงานฝายวิชาการ ๗,๖๗๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๘ นางสาวจรีาภรณ  รวมกูล บธ.บ. การจัดการทั่วไป เจาหนาที่พสัดุ ๗,๖๗๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๙ นายสุรศักด์ิ  วัชพืช ปวส. การบัญชี เจาหนาที่ธุรการ ๗,๖๗๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 

๑๐ นางสาวพัชรา  แยกไธสง ปวส. การบัญชี เจาหนาที่การเงิน - การบัญชี ๗,๖๗๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๑๑ นายธีระยุทธ  สวนไผ ป.๗ ยาม ๙,๐๐๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๑๒ นายมนัส  ทาก ุ ป.๖ ยาม ๙,๐๐๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๑๓ นายสมศักด์ิ  พัดทอง ป.๖ ยาม ๙,๐๐๐  บาท/เดือน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๑๔ นางสาวจันทรกานต  วิเศษด ี ม.๓ พนักงานทําความสะอาด ๓๐๐  บาท/วัน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
๑๕ นางสาวกฤษณา  อินคะเนย ม.๓ พนักงานทําความสะอาด ๓๐๐ บาท/วัน ๑ เม.ย. ๕๗ – ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
 
 
          (นายประชัย  พรสงากลุ) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกี่พทิยาคม 
 


