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ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
วาดวยการพัฒนาเจาหนาท่ี 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗  และขอ ๒๖  แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล              
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๑/๒๕๔๔  เมื่อวันท่ี  ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๔๔  จึงมีมติใหออกระเบียบ
ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการพัฒนา
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๔”  เรียกโดยยอวา  “ระเบียบ มวส. ๑/๒๕๔๔”  

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแต วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๔   เปนตนไป 
ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคลที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณอนุมัติใหทํา

ขอตกลงปฏิบัติงานและแตงต้ังเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
“เวลาปฏิบัติงานตามปกติ” หมายความวา เวลาปฏิบัติงานตามปกติของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ   วันจันทร ถึง วันศุกร ระหวางเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
“การศึกษา” หมายความวา การศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 

ระเบียบ 
มวส. ๑ / ๒๕๔๔ 



 

 

๒

“การปฏิบัติงานวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพ่ือนําผลที่ไดรับมาใช
ประโยชนของหนวยงานโดยตรง  แตไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือการ
ฝกอบรม 

“การฝกอบรม” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการเขา
รวมกิจกรรมการอบรม การฝกงาน การประชุม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  
การฟงบรรยายพิเศษหรือกิจกรรมที่เรียกช่ืออยางอื่นท้ังในและตางประเทศ โดยมีโครงการ
หรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลหรือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

“การดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการ
สังเกตการณ  ท้ังในและตางประเทศ 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษา สถาบันวิชาชีพ หรือสถานที่อ่ืนใด
ซึ่งเจาหนาที่ไปศึกษาฝกอบรม หรือดูงาน 

“ทุน” หมายความ วาเงินคาใชจายเพื่อการศึกษา การปฏิบั ติงานวิ จัย                
การฝกอบรม การดูงาน และการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อการครองชีพและเพ่ือการ
อื่นใดในระหวางการศึกษา การปฏิบัติงานวิจัย การฝกอบรม การดูงาน และการปฏิบัติงาน
บริการวิชาการ 

“ทุนประเภท ๑”  ไดแก 
(ก) ทุนท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณหรือหนวยงานราชการเปนผูใหไปศึกษาใน

เวลาปฏิบัติงานปกติเต็มเวลา ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจายหรือจากเงิน
รายไดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

(ข) ทุนท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการทั้งในและ
ตางประเทศ  นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาทั้งในและตางประเทศ มอบใหโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณหรือรัฐบาลไทย เพ่ือสงเจาหนาที่ไปศึกษา ปฏิบัติงานวิจัยฝกอบรม  ดูงาน และการ
ปฏิบัติงานบริการวิชาการ ในเวลาปฏิบัติงานปกติเต็มเวลาและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
หรือรัฐบาลไทยตกลงรับทุนน้ัน  ทั้งน้ี ไมวาทุนน้ันจะจายผานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นใด หรือจายใหผูรับทุนโดยตรงหรือจายโดย
วิธีการอื่นใด 

“ทุนประเภท ๒”  ไดแก ทุนอ่ืนท่ีไมใชทุนประเภท ๑ 
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ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศคําสั่งตาง ๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบน้ี ใหผูอํานวยการ
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาด  คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนท่ีสุด 
 

หมวดที่ ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรชุดหน่ึง โดยมี                 

รองผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนประธาน และมีเจาหนาที่เปนกรรมการอีก              
ไมเกิน  ๖ คน  เพ่ือจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณระยะยาว  
และในแตละปงบประมาณใหคณะกรรมการมีหนาที่กําหนดคุณสมบัติหรือกําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกหรือพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนเกี่ยวกับการใหเจาหนาที่ไปศึกษา  
ปฏิบัติงานวิจัย ฝกอบรม ดูงาน และการปฏิบัติงานบริการวิชาการ เสนอผูอํานวยการ              
ใหความเห็นชอบ 

ขอ ๖ เพื่อใหเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของเจาหนาที่ ในแตละปงบประมาณ             
ใหโรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนประมาณรอยละ ๑๐                 
ของงบประมาณ คาใชจายบุคลากร 

ขอ ๗ เจาหนาที่ ท่ีจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนา               
หมวดวิชาข้ึนไปหรือผูดํารงตําแหนงอยูแลว  และผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาสมควรจะ
ไดรับการฝกอบรมหรือเพิ่มพูนความรูใหโรงเรียนจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับงานในหนาที่ท่ีดํารงตําแหนงน้ันตามความเหมาะสม 

ขอ ๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในแตละปงบประมาณเจาหนาที่             
ทุกคนควรไดรับการพัฒนาตนเองในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเปนเวลารวมกันประมาณ                
๑๐ วัน 

ขอ ๙ เจาหนาที่สามารถเสนอโครงการตอโรงเรียน เพื่อขอรับการพัฒนาตนเอง
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาที่ไดปงบประมาณละประมาณ ๕ วัน หรือเปนสมาชิก
วารสารวิชาการหรือเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในกรอบวงเงินท่ีโรงเรียนกําหนด
เพื่อพัฒนาตนเอง สําหรับเจาหนาที่แตละคนจะเปนเทาใดใหโรงเรียนกําหนดและประกาศ
ใหทราบเปนป ๆ ไป 
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หมวดท่ี ๒ 
การใหเจาหนาท่ีไปศึกษา 

 
ขอ ๑๐ ใหโรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหเจาหนาที่ไดทุนไปศึกษาในสาขาวิชาที่

กําหนดเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ  และมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
จํานวนที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาทั้งในและตางประเทศหรือลาไปพัฒนาตนเอง

ตามหมวดที่ ๔  ขณะหนึ่งรวมกันตองไมเกินรอยละ ๕ ของเจาหนาที่ท้ังหมด ถามีจํานวน
มากกวาน้ี ใหเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

ในกรณีจําเปนจะตองใหทุนกับบุคคลภายนอกไปศึกษา ใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเปนราย ๆ ไป  ท้ังนี้ เง่ือนไขตอบแทนทุนการศึกษา ใหนําหลักเกณฑท่ีใชกับ
เจาหนาที่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ เจาหนาที่ท่ีจะไปศึกษา ในเวลาปฏิบัติงานปกติเต็มเวลา  ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติงานเปนเวลาติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
(๒)  อายุไมเกิน ๔๕ ปบริบูรณ  สําหรับการศึกษาระดับปริญญาโท และ ๔๐ ป

บริบูรณสําหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันท่ีไดรับอนุมัติใหรับทุน และถาเคยเปนผู
ที่ไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษามากอนจะตองกลับมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนไมนอยกวา ๒ ป  
เวนแตเพื่อประโยชนของโรงเรียน ผูอํานวยการอาจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษได 

(๓)  มีพื้นความรูและคุณสมบัติตามที่สถานศึกษากําหนดไว 
(๔)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสอบสวนวินัย 
(๕)  ถาเปนผูเคยตองโทษทางวินัยตองพนกําหนด ๒ ปนับจากวันพนโทษแลว 
(๖)  มีความรูภาษาตางประเทศที่ใชในการศึกษาไดเปนอยางดี มีรางกาย

สมบูรณแข็งแรง และมีสุขภาพอนามัยดีพอท่ีจะไปศึกษาได 
ขอ ๑๒ การไปศึกษาของเจาหนาที่ในเวลาปฏิบัติงานปกติตองเปนการศึกษา

เต็มเวลา การรับทุนของโรงเรียนไปศึกษาในโครงการหรือหลักสูตรท่ีไมไดเปดสอนในเวลา
ปฏิบัติงาน จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการกอน 
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ขอ ๑๓ ใหโรงเรียนทําสัญญาผูกมัดเจาหนาที่ท่ีไดรับทุนใหลาไปศึกษาในเวลา

ปฏิบัติงานปกติกลับมาปฏิบัติงานใหโรงเรียนเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงเทาคร่ึงของเวลาที่          
ผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษา 

ใหโรงเรียนทําสัญญาผูกมัดเจาหนาที่ที่ไดรับทุนใหลาไปศึกษานอกเวลา
ปฏิบัติงานปกติ กลับมาปฏิบัติงานใหโรงเรียนเปนเวลาไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือตํ่ากวา และไมนอยกวา ๓ ป สําหรับผูศึกษาระดับปริญญาเอก 

ขอ ๑๔  เจาหนาที่ผูใดไมปฏิบัติงานตามสัญญาตองชดใชเงนิแกโรงเรียน  ดังนี้ 
(๑)  สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท ๑ ใหชดใชทุนและเงินเดือนท่ีไดรับ

ระหวางการศึกษา  รวมท้ังเงินที่โรงเรียนจายเพ่ือเปนคาใชจายในการน้ี กับใหใชเงินอีก
จํานวนหน่ึงเทากับจํานวนทุน  เงินเดือน และเงินท่ีโรงเรียนจายเพื่อเปนคาใชจายในการนี้ให
เปนเบี้ยปรับแกโรงเรียนอีกดวย 

(๒)  สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท ๒ ในเวลาปฏิบัติงานปกติใหชดใช
เงินเดือนท่ีไดรับระหวางศึกษาและเงินที่โรงเรียนจายใหเพื่อเปนคาใชจายในการนี้กับใหใช
เงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับเงินเดือนและเงินท่ีโรงเรียนจายใหเพ่ือเปนคาใชจายในการนี้ให
เปนเบ้ียปรับแกโรงเรียนอีกดวย 

(๓)  สําหรับผูไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานปกติใหชดใชเงินท่ีไดรับระหวาง
ศึกษาและเงินท่ีโรงเรียนจายใหเพ่ือเปนคาใชจายในการนี้ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่ง  
เทากับเงินท่ีโรงเรียนจายใหเพ่ือเปนคาใชจายในการนี้ใหเปนเบี้ยปรับแกโรงเรียนอีกดวย 

ในกรณีท่ีผูไปศึกษา กลับมาปฏิบัติงานใหแกโรงเรียนไมครบตามกําหนดสัญญา
ก็ใหลดเงินท่ีตองชดใชและเบ้ียปรับตาม (๑), (๒) หรือ (๓) ลงตามสวนของเวลาที่ได
ปฏิบัติงานไปแลว 

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีเจาหนาที่ท่ีไดรับทุนไปศึกษา ไมกลับมาทํางานดวยเหตุใด ๆ 
หรือกลับมาปฏิบัติงานไมครบกําหนดสัญญา ไมวาดวยเหตุลงโทษทางวินัย ปลดออกหรือ
ลาออก หรือไมไดรับการตอสัญญาจางเพราะไมผานการประเมินหรือดวยเหตุอื่นใด  
เจาหนาที่ยังคงตองชดใชเงินใหแกโรงเรียนตามขอความในขอ ๑๔ 

 
 
 
ขอความเดิมในวรรคหนึ่งไดถูกยกเลิกโดยระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

แกไขเพิ่มเติมระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการพัฒนาเจาหนาที่ พ.ศ. 
๒๕๔๔  (ฉบับท่ี ๑)  พ.ศ. ๒๕๔๕  และใชขอความใหมตามที่พิมพไวน้ี 

 



 

 

๖

 
ขอ ๑๖ เจาหนาที่ที่ไดรับทุนใหไปศึกษาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

ใหไดรับเงินเดือนเต็มตามที่ไดรับอยูภายในกําหนดเวลาตามแผนการศึกษา หรือภายใน
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติใหขยายออกไปตามขอ ๑๙ 

ขอ ๑๗  เจาหนาที่ที่ไดรับทุนใหไปศึกษาตางประเทศโรงเรียนอาจพิจารณาใหอยู
ในความดูแลของ ก .พ. ในกรณีเชนน้ีเจาหนาที่ผูนั้นจะตองปฏิบัติงานตามขอบังคับ  
ระเบียบ คําสั่งหรือคําแนะนําของ ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายใหดูแลนักเรียนไทยใน
ตางประเทศโดยเครงครัด 

ขอ ๑๘ เจาหนาที่ท่ีไดรับทุนใหไปศึกษาทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ  
จะตองรายงานผลการศึกษาท่ีทางสถานศึกษารับรองใหโรงเรียนทราบทุกภาคการศึกษา 

ขอ ๑๙ เจาหนาที่ท่ีไดรับทุนใหไปศึกษา  ตองศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลา 
ที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือเวลาจะกระทําได ตองไดรับอนุมัติจากโรงเรียน 

ใหเจาหนาที่ท่ีไดรับการอนุญาตใหขยายเวลาตามความในวรรคแรกทําสัญญา
กับโรงเรียนภายใน ๑ เดือน นับแตวันท่ีไดรับอนุมัติ สําหรับการทําสัญญาใหเปนไปตาม
ความในขอ ๑๔ 

ขอ ๒๐ เจาหนาที่ท่ีไดรับทุนใหไปศึกษา เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติ
หรือสําเร็จการศึกษากอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติจะตองเดินทางกลับ  และรายงาน
ตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๕ วัน และใหรายงานผลการศึกษาตอโรงเรียนภายใน
เวลา ๓๐ วัน 

ขอ ๒๑ เจาหนาที่ท่ีไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงานปกติ หากประสงคจะนําผล
การศึกษามาปรับวุฒิใหไดรับเงินเดือนสูงข้ึนหรือปรับเปล่ียนตําแหนงเมื่อจบการศึกษาแลว 
จะตองไดรับอนุมัติเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะศึกษาจากโรงเรียนและหากมีความจําเปนตองใช
เวลาปฏิบัติงานปกติไปศึกษาจะตองไดรับอนุมัติเปนรายๆ ไป ท้ังนี้ จํานวนเจาหนาที่ท่ีไดรับ
อนุมัติดังกลาวไมอยูภายใตบังคับของขอ ๑๐ 

ขอ ๒๒  การใชงบประมาณพัฒนาบุคลากร  สงเจาหนาที่ใหไปศึกษาในประเทศ
ในเวลาปฏิบัติงานปกติหรือนอกเวลาปฏิบัติงานปกติและการศึกษาเพิ่มพูนความรูใหจาย 
คาเลาเรียนคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาน้ัน 

การศึกษาในประเทศใหรวมถึงการศึกษาทางไกล  และการศึกษาผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในตางประเทศดวย 

ขอ ๒๓ การใชงบประมาณพัฒนาบุคลากรสงเจาหนาที่ใหไปศึกษาตางประเทศ  
ใหจายตามอัตรา ก.พ. โดยอนุโลม 
 



 

 

๗

หมวดที่ ๓ 
การใหเจาหนาท่ีไปฝกอบรม  ดูงาน 

 
ขอ ๒๔  เจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติใหไดทุนไปฝกอบรม ดูงาน ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) ไดรับการแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่ของโรงเรียนเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  

๖  เดือน  หากเคยไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม  ดูงานหรือลาไปพัฒนาตนเองตามหมวดที่ ๔   
ตองกลับมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนไมนอยกวา ๖ เดือน เวนแตเพื่อประโยชนของโรงเรียน  
ผูอํานวยการอาจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษได 

(๒)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 
(๓)  ถาเปนผูเคยตองโทษทางวินัย ตองพนกําหนด ๑ ป นับจากวันพนโทษแลว 
ขอ ๒๕ เจาหนาที่ท่ีไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม ดูงานจะตองกลับมาปฏิบัติงาน

ที่โรงเรียนเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของเวลาที่เจาหนาที่ผูนั้นไดรับอนุมัติใหไป
ฝกอบรม  หรือดูงาน 

ขอ ๒๖ เจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม ดูงาน เกินกวา ๑ ป ใหโรงเรียน
ทําสัญญาผูกมัดเจาหนาที่เชนเดียวกับขอ ๑๓ 
 

หมวดที่ ๔ 
การใหเจาหนาท่ีลาไปพัฒนาตนเอง 

 
ขอ ๒๗ เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานใหกับโรงเรียนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ

ปฏิบัติงานหลังจากการศึกษาตอ หรือลาไปพัฒนาตนเองมาแลวไมนอยกวา ๔ ป สามารถ
จัดทําโครงการตามความคิดริเร่ิมของตนเองเพื่อขอลาไปพัฒนาตนเองโดยการไปปฏิบัติ
งานวิจัย การศึกษาคนควา เขียนตํารา หรือลาไปปฏิบัติงานในฐานะวิทยากร หรือท่ีปรึกษา
วิชาการ หรือการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการหรือการอื่นใดท่ีจําเปนหรือเหมาะสม ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตองาน ใหเสนอโครงการตอโรงเรียนไดระยะเวลาที่ลาไมเกิน  ๔  เดือน 

 
 

 
 

  ขอความเดิมไดถูกยกเลิกโดยระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แกไข
เพิ่มเติมระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  วาดวยการพัฒนาเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๔  
(ฉบับท่ี ๑)  พ.ศ. ๒๕๔๕  และใชขอความใหมตามที่พิมพไวนี้ 



 

 

๘

 
ขอ ๒๘ โรงเรียนสนับสนุนใหเจาหนาที่ไดพัฒนาและเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณ โดยใหเจาหนาที่ไปใหบริการวิชาการในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับงานในหนาที่   
แกหนวยงานอื่นๆ ท้ังน้ี การไปใหบริการวิชาการจะตองไมกระทบกระเทือนตอหนาที่       
และตองไดรับความเห็นชอบจากโรงเรียนเปนราย ๆ ไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
       โกศล  เพ็ชรสุวรรณ   

        (นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ) 
  ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

สําเนาถูกตอง 
 

(นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ) 
หัวหนาฝายอํานวยการ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 


