
                                       

 

 
 

ประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

เร่ือง  รายชื่อผูผานการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบท่ี ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 

ตามประกาศโรงเรียนตลิง่ชันวิทยานุสรณ ลงวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘   เรื่อง รับสมัครคัดเลือก 

บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากจิกรรมครูคลงัสมอง  

รอบที่ ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่อสอบคัดเลือกเปนบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โครงการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากจิกรรมครูคลงัสมอง รอบที่ ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) น้ัน 

  บัดน้ี การดําเนินการคัดเลือกเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายช่ือผานการคัดเลือก ดังน้ี 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร 

 

ชื่อ – สกุล 

 

 

หมายเหตุ 

๑ ๐๐๐๑๒ นายศิริวัฒน   บุญโตนด  

๒ ๐๐๐๑๐ นางสาวชรัณยา   โพธ์ิคํา  

๓ ๐๐๐๐๗ นางสาวสุชาดา   วิภาดาไพศาล  

๔ ๐๐๐๐๖ นางสาวนรรีัตน   ลียะทา  

๕ ๐๐๐๐๑ นายณัฐภูมิ   จับคลาย  

๖ ๐๐๐๑๑ นางสาวพิจิตรา   อวมบุตร  

๗ ๐๐๐๑๔ นายอภิเดช   ขาวขางพูล  

๘ ๐๐๐๒๒ นายวิทวัส พงศาผดุง  

๙ ๐๐๐๑๕ นางสาวสุพรรณนา   ชาญสมาธ์ิ  

๑๐ ๐๐๐๒๐ นางสาวอัจฉรา   หาญแกว  

๑๑ ๐๐๐๐๓ นางสาวสริิลกัษณ   ไกรกิจราษฎร  

๑๒ ๐๐๐๑๗ นางสาวจริาภรณ   ชนะพรม  

๑๓ ๐๐๐๐๔ นายณฐวรรธน   บุญยมณี  

๑๔ ๐๐๐๐๒ นายพงศธร   หมายมั่น  

๑๕ ๐๐๐๒๑ นายจาตุรงค   คชาธาร  

 

 



-๒- 

  บัญชีรายช่ือผูผานการคัดเลือกจะถูกยกเลกิการข้ึนบัญชี เมื่อผูน้ันมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

   ๑. ไดรับการสั่งจางไปแลว 

   ๒. ขอสละสิทธ์ิรบัการจาง 

   ๓. ไมมารายงานตัวรบัการจางตามกําหนด 

   ๔. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

   ผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว  

ปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครู

คลังสมอง รอบที่ ๒ (ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และหากตรวจสอบภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่

กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเปนเท็จผูน้ันจะเรียกรองสิทธิใดๆ มิได 

   ใหผูผานการคัดเลือกลําดับที่ ๑ ไปรายงานตัวและทําสัญญาจาง ในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  หมูท่ี ๓  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอบานดานลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย และเร่ิมปฏิบัติงานต้ังแตวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนตนไป 

    อน่ึง  ผูที่ไดรับการคัดเลือกและไดรับการสั่งจางเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน้ี จะไมปรับเปลี่ยนเปนลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ หรือขาราชการแตอยางใด หากผูใดประสงคจะบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หรือจัดทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือเลือกสรรตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. หรือ คพร.กําหนด แลวแตกรณี 

    ประกาศ ณ วันที่ ๒  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

(นายสุทน  ทับจาก) 

ผูอํานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ รายชื่อผูผานการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร 

และคณิตศาสตรโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบท่ี ๒  

(ปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ  ลงวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

..................................................... 

เอกสารและหลักฐานท่ีตองนําไปแสดงในวันรายงานตัวและทําสัญญาจาง 

 ๑. ปริญญาบัตร หรือใบรบัรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจรงิพรอมสําเนา 

อยางละ ๒ ชุด  

 ๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลกัฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรสุภาออกให 

เพื่อนปฏิบัติหนาทีผู่สอน และยังไมหมดอายุ ฉบบัจริงพรอมสําเนา  จํานวน  ๒  ฉบับ 

 ๓. ทะเบียนบานที่มีช่ือผูสมัคร , ของบิดา-มารดา , คูสมรส(ถามี) ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวนอยางละ  

๒ ฉบับ 

 ๔. บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครที่ยังไมหมดอายุ , ของบิดา-มารดา ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน 

อยางละ  ๒  ฉบับ 

 ๕. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ออกใหไมเกิน ๑  เดือน  

จํานวน ๑ ฉบับ และระบุวาไมเปนโรคตามทีก่ําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  

 ๖. หลักฐาน เอกสารหนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ถามี) ทะเบียนสมรสของตนเอง (ถาม)ี ทะเบียน

สมรส, ทะเบียนหยา พรอมสําเนา จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ 

 ๗. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายครั้งเดียวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๓ รูป 

 ๘. สําเนาสมุดคูฝาก ธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ไดในจังหวัดสุโขทัย) ของผูสมัคร   จํานวน  ๒  ฉบับ 

 

หลักฐานผูคาประกนั 

 ๑. ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชการ ระดับ ๓ ข้ึนไป 

 ๒. สําเนาบัตรขาราชการ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน  ๒  ฉบับ 

 ๓. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง  ๒ ฉบับ 

 ๔. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ (ถามี) พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง  ๒  ฉบับ 

 

 

เอกสารทุกฉบับ ใหมีฉบับจริงและสําเนา รับรองความถูกตองดวยหมึกสีนํ้าเงินเทาน้ัน 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค้ําประกัน 

บุคลากรวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

โครงการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
--------------------------------------------------- 

เขียนท่ี.................................................... 

วันท่ี ...... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว.................................................................................…………………ผูรับจาง ไดทํา

สัญญาจางบุคลากรดานบุคลากรวิทยาศาสตร ไวกับ นาย/นาง/นางสาว................................................……………………… 

ผูวาจาง ตามสัญญาจางเลขท่ี......................./๒๕๕๙ ลงวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. .......................น้ัน  ขาพเจา 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................. บานเลขท่ี ………… ถนน ……………………………….. 

ตําบล………………..…………….. อําเภอ ………………..…………………………………….  จังหวัด ……………………………………........ เกิด

เม่ือวันท่ี ......................... เดือน........................................ พ.ศ. .................... อายุ...............ป อาชีพ............................ สถานท่ี

ทํางาน........................................................ ตําแหนง..................................................... ระดับ....................  

สังกัดหนวยงาน.... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... .... .....  อัตราเงินเดือน.. ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..บาท

(..............................................................................)  บัตรประจําตัวขาราชการเลขท่ี.............................................................. 

ออก ณ ...............................................วันท่ีออกบัตรวันท่ี.............. เดือน.................................................พ.ศ. ......................  

บัตรหมดอาบุวันท่ี ...................... เดือน............................................ พ.ศ. ........................... ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูค้ํา

ประกัน” ตกลงทําสัญญาค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... โดยมีขอความ

ดังตอไปน้ี 

  ๑. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนค้ําประกันผูรับจางตอผูวาจางตอผูวาจาง โดยตกลงรวมรับผิดในฐานะเปน

ลูกหน้ีรวมกับผูรับจาง และผูค้ําประกันยินยอมชําระหน้ีตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาจางอัตราจางชั่วคราวท้ังสิ้นทุกประการ

ใหแกผูวาจางเม่ือเรียกรองทันที โดยผูวาจางมิจําตองเรียนรองใหผูรับจางชําระหน้ีกอน และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ี

ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีครบเต็มจํานวนในกรณีท่ีผูรับจางผิดสัญญาจางอัตราจางชั่วคราว ไมวาจะกระทําหรืองดเวนการ

กระทําอยางใดอยางหน่ึงมิชอบกระทําละเมิดตอผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูวาจางไมวาผลแหงการกระทํา

ความผิดน้ันจะไดปรากฏในขณะท่ียังเปนผูรับจางอยูหรือปรากฏเมือพนสภาพการเปนผูรับจางไปแลวก็ตาม 

  ๒. ในกรณีท่ีผูวาจางผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาจางใหแกผูรับจางโดยจะแจง

หรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตามใหถือวาผูค้ําประกันตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ี

น้ันดวยทุกคร้ัง และผูค้ําประกันตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้อง

ความรับผิดชอบของผูค้ําประกัน และจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญาน้ี ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหน้ีครบเต็มตาม

จํานวน 

   

 

/๓.ผูค้ําประกัน.......... 



  ๓. ผูค้ําประกันไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูรับจางจะตองรับผดิชอบ อยูตามเงื่อนไขใน

สัญญาจาง ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความแหงสญัญาน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนารมณและยินยอม

ปฏิบตัิตามสัญญาน้ีทุกปราการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคญัตอหนาพยาน 

 

 

ลงชื่อ …………………….…………………………. ผูค้ําประกัน 

                                                  (....................................................) 

 

ลงชื่อ ………………….……………………………. พยาน 

(....................................................) 

 

ลงชื่อ ……………….………………………………… พยาน 

(....................................................) 

 

คํายินยอมของคูสมรสผูค้ําประกัน 

 ขาพเจา  นาย / นาง /นางสาว ................................……………………………………………………..………. สามี / ภรรยาของ 

นาย / นาง/นางสาว.................. …………………………………….. ยินยอมให  นาย / นาง/นางสาว  ………………………………………….............................. 

ทําสัญญาฉบับน้ีได 

 

 

    ลงช่ือ ………………………………………..………………………. ผูใหคํายินยอม 

(....................................................) 

 

 

ลงชื่อ ………………….……………………………. พยาน 

(....................................................) 

 

ลงชื่อ ……………….………………………………… พยาน 

(....................................................) 

 

 

 

 


