
  
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้) 

                     

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือประเมิน
เข้าสู่ ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน (เงินรายได้)  จํานวน  ๗๐  อัตรา  น้ัน  บัดน้ี  
คณะกรรมการได้ดําเนินการประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)  ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผู้ผ่านการประเมิน
ตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการประเมินด้วยจดหมายจัดส่งไปตามหน่วยงานต้นสังกัด  โดยให้ผู้ผ่านการประเมิน 
มารายงานตัว ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงาน
อธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)  ห้อง ๒๓๓๑๖ ช้ัน ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(ภายในศูนย์หันตรา)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมหลักฐาน  ดังน้ี     

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๕  ฉบับ   
๒. สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน  ๕  ฉบับ   
๓. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาสีดํา  ไม่สวมชุดครุย  ขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๔ รูป 
๔. ใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ตัวจริง  พร้อมสําเนาหน้า-หลัง  จํานวน  ๒  ฉบับ 
๕. ใบสุทธิ หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอย่างใด  

อย่างหน่ึง  ตัวจริง  พร้อมสําเนา  จํานวน  ๒  ฉบับ   
๖. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. 

รับรองไว้ไม่เกิน ๑  เดือน (แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศน้ี)  

๗. สําเนาบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม (ถ้ามี) ๒ ฉบับ 
๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล,สําเนา

ทะเบียนสมรส,สําเนาใบสําคัญการหย่า,สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสตาย) จํานวน  ๔  ฉบับ 

๙. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘     

๑๐. ผู้ผ่านการประเมินตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  แนบอากรแสตมป์  ๑๐ บาท  จํานวน  
๑ ชุด  พร้อมนําผู้ค้ําประกัน  และหลักฐานการคํ้าประกัน  มาในวันรายงานตัว       

มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ผ่านการประเมินเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป   

 
 
 
 
 
 



 ๒
 

ทั้งน้ี  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มีคุณวุฒิที่ตํ่ากว่าปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็น
พนักงานเงินรายได้เป็นการช่ัวคราวเป็นเวลา ๕ ปี  เมื่อครบระยะเวลา ๕ ปีแล้วยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจะเลิกจ้าง 

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 
 
 
 
  



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จํานวน ๔  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๑-๐๐๔ นายวิชัย นระมาตย์

๒ ๑๑-๐๐๓ ว่าท่ีร้อยตรีอนุศักด์ิ ศิลาชัย

๓ ๑๑-๐๐๑ นายชาญณรงค์ บุตรดี

๔ ๑๑-๐๐๒ นายกิตติ โพธิ์เตียน

ช่ือ – สกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๒๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๒๑-๐๐๔ นางสาวกติกา เล็กจําปี

๒ ๒๑-๐๐๖ นางสาวคียภัทร นวลเขียว

๓ ๒๑-๐๑๖ นางสาวกุลธิดา มีแก้ว

๔ ๒๑-๐๐๗ สิบเอกนนทชัย สิงห์ห่วง

๕ ๒๑-๐๑๒ นายธเนตร ฉวีวรรณ

๖ ๒๑-๐๐๕ นายนรินทร์ แตงเจริญ

๗ ๒๑-๐๐๒ นางสาวบุษกร บุญช่วย

๘ ๒๑-๐๑๑ นางสาวจันทิมา ปิ่นสุวรรณ

๙ ๒๑-๐๑๕ นางสาวดวงมณี งามภักดิ์

๑๐ ๒๑-๐๐๓ นายปฐมพงษ์ ชุ่มเย็น

๑๑ ๒๑-๐๑๐ นายพิสิทธิ์ จงอนันต์ตระกูล

๑๒ ๒๑-๐๐๑ นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์

๑๓ ๒๑-๐๑๓ นายนัฎฐวุธ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

๑๔ ๒๑-๐๑๔ นายธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ

๑๕ ๒๑-๐๐๙ นายธีระวัฒน์ วิลามาศ

ตําแหน่งท่ี ๒๒  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๓ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๒๒-๐๐๒ นางสาวโสรยา สุภาผล

๒ ๒๒-๐๐๑ นางสาวศศิธร วารีรักษ์

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ตําแหน่งท่ี  ๓๑  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๓๑-๐๐๑ นายแดงเดช แนนเก้ียง

ตําแหน่งท่ี  ๓๒  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๓๒-๐๐๑ นางสาวธัญญารัตน์ สุดสงวน

ตําแหน่งท่ี  ๔๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๔๑-๐๐๓ นางสาวอารมณ์ พลเสน

๒ ๔๑-๐๐๑ นางพรพรรณ สุขก้อน

๓ ๔๑-๐๐๒ นางสาวกรกัญญา ยิ้มแย้ม

ตําแหน่งท่ี  ๕๑  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๕๑-๐๐๑ นางสาวธิดารัตน์ พลเมืองดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตําแหน่งท่ี  ๖๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๖๑-๐๐๑ ว่าท่ีร้อยตรีอนันต์ เสียงแหลม

๒ ๖๑-๐๐๒ ว่าท่ีร้อยตรีหญงิชลธิชา ศรีวงค์วรรณ

ช่ือ – สกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

คณะศิลปศาสตร์

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ตําแหน่งท่ี  ๗๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๗๑-๐๐๑ นายประภาส บุญเสมอกุล

ตําแหน่งท่ี  ๗๒  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๗๒-๐๐๒ นางสาวผกาแก้ว บุญวาส

๒ ๗๒-๐๐๑ นายวิฑูรย์ จักปวง

ตําแหน่งท่ี  ๗๓  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จํานวน ๑๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตวัสอบ หมายเหตุ

๑ ๗๓-๐๐๒ นายสมัย ดวงทิพย์จันทร์

๒ ๗๓-๐๐๑ นางชนัดดา ไหมทอง

๓ ๗๓-๐๐๕ นายกรันต์ สรหงษ์

๔ ๗๓-๐๑๐ นายศราวุฒิ วิลามาศ

๕ ๗๓-๐๐๓ นายพรชัย จันทร์น้อย

๖ ๗๓-๐๐๔ นายธนากร เอ่ียมเกตุ

๗ ๗๓-๐๐๗ นายชรัช แสวงเจริญ

๘ ๗๓-๐๐๖ นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์

๙ ๗๓-๐๐๙ นายสนอง ดีชิต

๑๐ ๗๓-๐๐๘ นางสุวรรณา เทศทิม

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๘๑  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๘๑-๐๐๑ นางสาวอรณี เวชทัพ

ตําแหน่งท่ี  ๙๑  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๙๑-๐๐๑ นางสาววลัยภรณ์ บัวสุวรรณ

ตําแหน่งท่ี  ๙๒  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๙๒-๐๐๑ นางธิพาพร อ่วมอําไพ

๒ ๙๒-๐๐๒ นางเกสร พรหมหล้าวรรณ

๓ ๙๒-๐๐๓ นางสาววิภาวรรณ เดชเสถียร สํารองอันดับท่ี ๑

ตําแหน่งท่ี  ๙๔  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๙๔-๐๐๒ นางอนงค์ ศรีเจริญ

๒ ๙๔-๐๐๑ นางรุ้งอารีย์ จารุเดชา

๓ ๙๔-๐๐๓ นางดวงใจ สุจิตธรรมกุล

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)

กองกลาง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๑๐๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๕  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๐๑-๐๐๔ นางสุกัญญา เมฆเกลื่อน

๒ ๑๐๑-๐๐๒ นายเฉลิมพล เริ่มรัตน์

๓ ๑๐๑-๐๐๓ นางสาวพิมพ์นภา สมจิตร์

ตําแหน่งท่ี  ๑๐๒  ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๐๒-๐๐๒ นางภัทรภร ประมูลวงษ์

ตําแหน่งท่ี  ๑๑๑  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๑๑-๐๐๑ นางสินีนาฎ ปราบพยัคฆา

๒ ๑๑๑-๐๐๒ นางวนิดา พฤกษอาภรณ์

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  (เงินรายได้)

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

ช่ือ – สกุล

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี



ใบรับรองแพทย 
   

             สถานที่ตรวจ………………………………………………………………. 
       วันที…่…………………เดือน……………………………….พ.ศ…………….. 
 

 ขาพเจา  นายแพทย/แพทยหญิง.……………...……………………………….………………………………………….………….. 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขที…่…………………………………………………………………………………………………………………….… 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจําหรืออยูที…่…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่อยู (ที่สามารถติดตอได)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรดวย)…………………………………………………………………………………………………………….
แลวเมื่อวันที…่……………………เดือน…………………………………………………………………พ.ศ……………………………………….ขอรับรองวา 
 
 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………….ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7(ข)(2)แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดลักษณะตองหามของผูที่จะเขารับราชการ 
ในสถาบันอุดมศึกษาวาตองไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549  ไดพิจารณาแลวมีมติโรคตองหาม
ดังนี้ 

(1) วัณโรคในระยะอันตราย 
(2) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(4) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังทีป่รากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

ในหนาที ่
(5) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที ่

 

 สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย.…………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ……………………………………………………………..แพทยผูตรวจรางกาย 
 
 
 

หมายเหต ุ (1)  ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใดหรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองใหออกจากราชการ 
  (3)  ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย  
   


