
                                       

 
 

ประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 

----------------------------------------------------- 
 

            ตามประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์  ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัคร 
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร เมื่อวันที่ ๑๕  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น  
            บัดนี ้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตามล าดับที่สอบได้ ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรล าดับที่ ๑ ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียน 
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และให้น าเอกสารดังต่อไปนี้ จ านวน ๔ ชุด ไปประกอบการท าสัญญาจ้าง 

 ๑. ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
                          ฉบับจรงิพร้อมส าเนา 

 ๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริงพร้อมส าเนา 
 ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  หากไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ได้ในล าดับที่ถัดไปเป็นหนังสือเรียกตัวโดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ระบุ
ในใบสมัคร โดยให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไปรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ประทับตราของ
ไปรษณีย์ตน้ทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้ไปรายงานตัว 

ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน 
ประกาศรับสมัคร ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

(นายสุทน  ทับจาก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 

     
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

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

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

 
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  

 
๑ ๐๐๐๗๖ นายวิสิทธิ์    โสภาค า จัดจ้างล าดับที่ ๑ 
๒ ๐๐๐๖๖ นายอิฐธิพงษ์   พันธจักร์  
๓ ๐๐๐๐๒ นางสาวมนทิชา หลวงแป้น  
๔ ๐๐๐๖๐ นางสาวรัชนีกรณ ์ ธนันท์ไชยสิน  
๕ ๐๐๐๘๕ นางสาวกัลยกร มาลี  
๖ ๐๐๐๘๑ นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว  
๗ ๐๐๐๔๗ นายธวัชชัย ภูวสิษฐ์พงศา  
๘ ๐๐๐๐๓ นายเฉลิมพล พุ่มเกตุ  
๙ ๐๐๐๔๙ นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์มงคล  

๑๐ ๐๐๐๑๖ นางสาวปรียาพร ใจนิ่ม  
๑๑ ๐๐๐๗๑ นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ  
๑๒ ๐๐๐๗๙ นางสาวพรพรหม ธรรมธร  
๑๓ ๐๐๐๓๖ นายกฤษณะ มีสุข  
๑๔ ๐๐๐๗๘ นางสาวปทุมวดี พารา  
๑๕ ๐๐๐๒๕ นางสาวศิริพร จอมสังข์  
๑๖ ๐๐๐๓๒ นางสาวปัทมาภรณ์ อินภิบาล  
๑๗ ๐๐๐๖๒ นายธีระพงษ์ สะเอียบคง  
๑๘ ๐๐๐๓๑ นางสาวปิยนุช ขันกสิกรรม  
๑๙ ๐๐๐๑๕ นายวัชรพงษ์ ปวงบุผา  
๒๐ ๐๐๐๔๒ นางวัชรินทร์ อินถาวงศ์  
๒๑ ๐๐๐๗๐ นายนภัทร เสาร์แก้วค า  
๒๒ ๐๐๐๐๗ นางสาวมณีรัตน์ จอมสังข์  
๒๓ ๐๐๐๖๔ นางสาวจรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง  
๒๔ ๐๐๐๑๘ นางสาวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน  
๒๕ ๐๐๐๗๒ นายกมนัช เอ่ียมทุ่ง  
๒๖ ๐๐๐๐๕ นางสาวกรรณิการ์ เด่นดวง  
๒๗ ๐๐๐๓๗ นางสาวศุภารัตน์ แก้วปัญญาฟู  
๒๘ ๐๐๐๔๘ นางสาวพิมพา พ่ึงทองค า  
๒๙ ๐๐๐๕๐ นางสาวกุศลิน ธูปเทียน  
๓๐ ๐๐๐๑๑ นายฐาปกรณ์ รอดทัพ  



ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

 
 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  

 
๓๑ ๐๐๐๐๑ นายเมืองชล ใจดี  

๓๒ ๐๐๐๒๐ นายสัจพจน์ ตันสมบูรณ์  
๓๓ ๐๐๐๕๖ นายพนม หวาดเพ็ชร  
๓๔ ๐๐๐๖๗ นางสาวสุภาวด ี ศรีมูลผา  
๓๕ ๐๐๐๘๖ นางสาวสุมิกา ฟักทองอยู่  
๓๖ ๐๐๐๑๗ นางสาวพิจิตรา รอดพ้นภัย  
๓๗ ๐๐๐๑๙ นายณัฐพล สุรินทร์  
๓๘ ๐๐๐๓๔ นางสาวนิภาพร ดวงทอง  
๓๙ ๐๐๐๗๓ นางสาวดาราณี มัชฌิมา  
๔๐ ๐๐๐๕๑ นางสาววิไลวรรณ อุ่นปัญญา  
๔๑ ๐๐๐๐๔ นางสาวอรวรรณ ราชแผน  
๔๒ ๐๐๐๕๒ นายศักดิ์ชัย ใจตึก  
๔๓ ๐๐๐๓๙ นางสาวจริยา เฟืองแก้ว  

 
 
 
 
 


