
  
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
                     

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน  ๗  อัตรา  น้ัน   
 

 บัดน้ี  คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
และภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันดังน้ี  
  

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 

ตําแหน่งที่  ๑๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๑-๐๔๒ ว่าที่ร้อยตรีอนุศักด์ิ ศิลาชัย  

๒ ๑๑-๐๔๓ นางสาวจําปา กําเนิดคุณ สํารองลําดับที ่๑ 

๓ ๑๑-๐๐๙ นางสาวสุภาพร คําปลิว สํารองลําดับที ่๒ 

๔ ๑๑-๐๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิศารัชช์ มณีวงษ์ สํารองลําดับที ่๓ 

๕ ๑๑-๐๑๒ นางสาวขนิษฐา ดํารงกุล สํารองลําดับที ่๔ 

๖ ๑๑-๐๑๖ นางสาวอุสา ใสน่ิมนวน สํารองลําดับที ่๕ 

๗ ๑๑-๐๓๖ นางสาวธนพร พานิชวงษ์ สํารองลําดับที่ ๖ 

๘ ๑๑-๐๐๘ นางสาววรรณิศา แก้วตาแสง สํารองลําดับที่ ๗ 

๙ ๑๑-๐๒๐ นางสาวกัญญาวีร์ บุญประเสริฐ สํารองลําดับที ่๘ 

 
กองบริหารงานบุคคล 

ตําแหน่งที่  ๓๑  ตําแหน่งบุคลากร  

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑. ๓๑-๐๒๗ นางสาวจุรีภรย์ รัตนวงษ์  

๒. ๓๑-๐๓๑ นางสาวจิตรลดา กันนิกา สํารองลําดับที่ ๑ 

๓. ๓๑-๐๔๐ นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า สํารองลําดับที่ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 



 ๒
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตําแหน่งที่  ๔๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑. ๔๑-๐๐๔ นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล  
 
 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตําแหน่งที่  ๕๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑. ๕๑-๐๐๑ นางสาวณชนก เรืองสอาด  
 
 

ตําแหน่งที่  ๕๒  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑. ๕๒-๐๐๘ นางกรรณิการ์ บุญจําเริญ  

๒. ๕๒-๐๑๗ นายทักษิณ ย้ิมงาม สํารองลําดับที่ ๑ 

๓. ๕๒-๐๒๒ นางสาวกุลประภัสสร์ สุขเจริญนุกูล สํารองลําดับที่ ๒ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามลําดับใน
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันด้วยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัคร  โดยให้ผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันมารายงานตัว ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงาน
อธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)  ช้ัน ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (ภายในศูนย์
หันตรา)  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. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่  ๒๖ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 



 ๓
 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๑๒  มิถุนายน  
๒๕๖๐ เป็นต้นไป   

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
   
 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 
 
 
 
  



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  
   


