ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง รายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อ
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
หนวยงาน : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ตําแหนงที่ ๑๓ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๑๓ - ๐๐๔
๒
๑๓ - ๐๐๒
๓
๑๓ - ๐๐๕
๔
๑๓ - ๐๐๓
๕
๑๓ - ๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นายภูมิพัฒน
นายนัฐวุฒิ
นางสาวลภัส
นายวุฒิไกร
นายธนาวุฒิ

โทจันทร
เหงหอม
พูลเพิ่ม
สรอยสิงห
แตงแดน

หมายเหตุ

สํารองอันดับ ๑
สํารองอันดับ ๒
สํารองอันดับ ๓

ตําแหนงที่ ๑๔ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๑๔ - ๐๐๒
๒
๑๔ - ๐๐๓
๓
๑๔ - ๐๐๑
๔
๑๔ - ๐๐๔

ชื่อ – สกุล
นางสาวธันยพร
นางสาวมลีรตั น
นายอรรถกร
นางสาวสุพิชญา

อุดม
แซออง
จันทรชนะ
วงศวิเศษ

หมายเหตุ

สํารองอันดับ ๑
สํารองอันดับ ๒

๒
บัญชีรายชื่อผูผ านการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ตําแหนงที่ ๒๑ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๑) จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๒๑ - ๐๐๑ นายนิรันดร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

พรมเกษา

ตําแหนงที่ ๒๑ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๒) จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๒๒ - ๐๐๑ นายนรากร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ฉัตรชัยรัตน

ตําแหนงที่ ๒๑ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๔) จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๒๔ - ๐๐๓
๒
๒๔ - ๐๐๔
๓
๒๔ - ๐๐๑
๔
๒๔ - ๐๐๒
๕
๒๔ - ๐๐๕

ชื่อ – สกุล
นางสาวเฉลิมขวัญ
นายนเรนทร
นายเอกภัทร
นางสาวเบญจมาศ
นายศักดิ์นรินทร

อริยะวงศ
บุญสง
จินดาอินทร
ทองศรี
ดีโยธา

หมายเหตุ
สํารองอันดับ ๑
สํารองอันดับ ๒
สํารองอันดับ ๓
สํารองอันดับ ๔

ตําแหนงที่ ๒๑ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๕) จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๒๕ - ๐๐๓
๒
๒๕ - ๐๐๕
๓
๒๕ - ๐๐๔
๔
๒๕ - ๐๐๑

ชื่อ – สกุล
นางสาวรชยา
นายเฉลิมพงษ
นางสาวลักขณา
นายพีระพงษ

ธารากุลทิพย
พิลัยกุล
พิทักษ
จันทรชูกลิ่น

หมายเหตุ
สํารองอันดับ ๑
สํารองอันดับ ๒
สํารองอันดับ ๓

๓
บัญชีรายชื่อผูผ านการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ตอ)
ตําแหนงที่ ๒๖ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา
ไมมีผูผานการสอบคัดเลือก
ตําแหนงที่ ๒๗ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ที่
สอบ
๑
๒๗ - ๐๐๑ นางสาวมัสธูรา
ละใบเด็น

หมายเหตุ

ตําแหนงที่ ๒๘ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก) (๕๙๑๐๑๑๐)
จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ที่
สอบ
๑
๒๘ - ๐๐๑ นางสาวพลอย
กลางเมือง
๒
๒๘ - ๐๐๒ นายจิรณัทฐ
เตชะรัง

หมายเหตุ
สํารองอันดับ ๑

ตําแหนงที่ ๒๙ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก) (๕๙๑๐๑๑๑)
จํานวน ๑ อัตรา
ไมมีผูผานการสอบคัดเลือก
หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตําแหนงที่ ๓๒ อาจารย สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท) จํานวน ๑๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๓๒ - ๐๐๓
๒
๓๒ - ๐๐๗
๓
๓๒ - ๐๐๔
๔
๓๒ - ๐๐๘
๕
๓๒ - ๐๐๙
๖
๓๒ - ๐๑๐

ชื่อ – สกุล
นางสาวณัฐพัชร
นางสาวบุญญารัตน
นางสาวมรรยาท
นายพิธาน
นางสาวสุปวีย
นางสาวกัญญาพัชญ

นวลมณีฐิติ
ฤาชา
ลิ้มโอฬารสุขสกุล
แสนภักดี
เรืองสุรัตน
อรุณรัตน

หมายเหตุ

๔
บัญชีรายชื่อผูผ านการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ตําแหนงที่ ๓๔ อาจารย สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๓๔ - ๐๐๖ นายสุเมธ
๒
๓๔ - ๐๐๒ นายนิชนันท
๓
๓๔ - ๐๐๗ นางจิราวดี

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

สันติกุล
คงศรี
ญาติตาอิน

ตําแหนงที่ ๓๖ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา
ไมมีผูผานการสอบคัดเลือก
ตําแหนงที่ ๓๙ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา
ไมมีผูผานการสอบคัดเลือก
ตําแหนงที่ ๓๑๓ อาจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑ ๓๑๓ - ๐๐๑ นายกิตติคม

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

สุขคํามี

ตําแหนงที่ ๓๑๕ อาจารย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓

เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
สอบ
๓๑๕ - ๐๐๑ นายลิขิต
แจมอุทัย
๓๑๕ - ๐๐๘ นายศราวุธ
แดงมาก
๓๑๕ - ๐๐๖ นางสาวอังสนา
ผอนสุข

หมายเหตุ

สํารองอันดับ ๑

๕
บัญชีรายชื่อผูผ านการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตําแหนงที่ ๔๒ อาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา
ไมมีผูผานการสอบคัดเลือก
ตําแหนงที่ ๔๔ อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ป.โท) จํานวน ๗ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๔๔ - ๐๐๒ นายกานต
๒
๔๔ - ๐๐๑ นายณัฐพงศ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

เจริญจิตร
เหลืองนฤดม

หนวยงาน : คณะศิลปศาสตร
ตําแหนงที่ ๖๒ อาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (การทองเที่ยว) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ที่
สอบ
๑
๖๒ - ๐๐๓ นายกิตติศักดิ์
กลิ่นหมื่นไวย

หมายเหตุ

ตําแหนงที่ ๖๓ อาจารย สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ที่
สอบ
๑
๖๓ - ๐๐๑ นางสาวกัลฐภัสร
ไชยสิงหทอง
๒
๖๓ - ๐๐๒ นางสาวขวัญสุดา
วรวิบูล

หมายเหตุ

ตําแหนงที่ ๖๔ อาจารย สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ที่
สอบ
๑
๖๔ - ๐๐๓ นายกันตวีร
เวียงสิมา
๒
๖๔ - ๐๐๑ นางสาวสิริพร
โอฬารจันทโรทัย
๓
๖๔ - ๐๐๒ นางสาวนวลักษณ
สายสุทธิรักษ

หมายเหตุ

สํารองอันดับ ๑

๖
บัญชีรายชื่อผูผ านการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
หนวยงาน : คณะศิลปศาสตร (ตอ)
ตําแหนงที่ ๖๖ อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื่อ – สกุล
ที่
สอบ
๑
๖๖ - ๐๐๗ นางสาวพรทิพย
ชวยเพล

หมายเหตุ

ตําแหนงที่ ๖๗ อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ป.เอก) จํานวน ๔ อัตรา
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
สอบ
๑
๖๗ - ๐๐๑ นางบุษกร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

วัฒนบุตร

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ จะเรี ย กตั ว ผู ผ านการสรรหาและเลื อ กสรร
ตามลําดับในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรดวยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบุไวในใบสมัคร
โดยใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองบริหารงานบุคคล
อาคารศรีพิทยาคาร ชั้น ๓ (อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา พรอมหลักฐาน ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๕ ฉบับ
๒. สําเนาทะเบียนบานจํานวน ๕ ฉบับ
๓. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมชุดครุย ไมใสแวนตาสีดํา ในชุดสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๔ รูป
๔. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
๕. ใบสุทธิ หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง
ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ.
รับรองไวไมเกิน ๑ เดือน (แบบฟอรมตามแนบทายประกาศนี้)
๗. สําเนาบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม (ถามี) ๒ ฉบับ

ใบรับรองแพทย
สถานที่ตรวจ……………………………………………………………….
วันที…่ …………………เดือน……………………………….พ.ศ……………..
ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง.……………...……………………………….………………………………………….…………..
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที…่ …………………………………………………………………………………………………………………….…
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจําหรืออยูท…ี่ ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่อยู (ที่สามารถติดตอได)………………………………………………………………………………………………………………………………………
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรดวย)…………………………………………………………………………………………………………….
แลวเมื่อวันที…่ ……………………เดือน…………………………………………………………………พ.ศ……………………………………….ขอรับรองวา
นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………….ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ
จนไมส ามารถปฏิบัต ิห นา ที่ได ไมป รากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7(ข)(2)แหง พระราชบัญ ญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดลักษณะตองหามของผูที่จะเขารับราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาวาตองไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ไดพิจารณาแลว มีมติโรคตองหาม
ดังนี้
(1) วัณโรคในระยะอันตราย
(2) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังทีป่ รากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
(5) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่
สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย.…………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………………………………..แพทยผูตรวจรางกาย
หมายเหตุ

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

