
  
 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
                     

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ 
เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๙ อัตรา น้ัน  
 

 บัดน้ี คณะกรรมการได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังน้ี  
 

หน่วยงาน : คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม   
ตําแหน่งที่ ๑๒   อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ป.โท)  

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๒-๐๐๒ นางสาวตฤษฐพร แก้วสุก  

๒ ๑๒-๐๐๑ นายวิษณุ   บุญมาก สํารองอันดับที่ ๑ 
 

ตําแหน่งที่ ๑๓  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.โท)  

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๓-๐๐๑ นางสาวธัญชนก ผิวคํา  

๒ ๑๓-๐๐๒ นายศุภมิตร จันทร์คู ่ สํารองอันดับที่ ๑ 

 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ตําแหน่งที่ ๒๑   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๒๑-๐๐๒ นายณัฐพงษ์ ประภาการ  

๒ ๒๑-๐๐๖ นายอรรถพล อาภรณ์พงษ์ สํารองอันดับที ่๑ 

๓ ๒๑-๐๐๑ นางสาวธนัชพร ทองสมบูรณ ์ สํารองอันดับที ่๒ 

๔ ๒๑-๐๐๙ นายณรงค์เดช ซื่อสกุลรัตน์ สํารองอันดับที ่๓ 

๕ ๒๑-๐๐๗ นายมณฑล มะณีพันธ์ สํารองอันดับที ่๔ 

๖ ๒๑-๐๐๘ นายมานะศักด์ิ ทิพย์ภูจอม สํารองอันดับที ่๕ 

 
 
 



 ๒
 

บัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ตําแหน่งที่ ๒๒ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (ป.โท)  
 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๒๒-๐๐๑ นายทินวุฒิ ล่องพริก  

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตําแหน่งที่  ๓๑  อาจารย์ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (การเงนิ) (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๑-๐๐๑ นายโชคลาภ มั่นคง  
 

ตําแหน่งที่ ๓๒ อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๒-๐๐๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ขาววัด  

๒ ๓๒-๐๐๒ นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ์  
 

ตําแหน่งที่  ๓๓ อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (ป.เอก) 
 

  ไม่มีผู้เข้ารับการสอบแข่งขนั 
 

ตําแหน่งที่ ๓๘ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๘-๐๐๑ นายณรงค์ฤทธ์ิ ย้ิมเจริญพรสกุล  
 

ตําแหน่งที่ ๓๑๐ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๑๐-๐๐๑ นางสาวสุชาดา บุญศรี  
 

ตําแหน่งที่ ๓๑๑ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.เอก) 
  ไม่มีผู้เข้ารับการสอบแข่งขนั 
 

ตําแหน่งที่ ๓๑๒ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๑๒-๐๐๑ นางสาวโสรยา สุภาผล  

 
 



 ๓
 

บัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตําแหน่งที่ ๓๑๓ อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.เอก) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๑๓-๐๐๑ นางสาววันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ ์  
 

ตําแหน่งที่ ๓๑๔ อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๑๔-๐๐๓ นางสาวสุมนา ปาธะรัตน์  
 

 

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ตําแหน่งที่ ๔๒ อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.โท) 

 ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขนั 

 

ตําแหน่งที่ ๔๔ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๔๔-๐๐๘ นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร  

๒ ๔๔-๐๐๒ นางสาวพรพิมล นิโรจน์  

๓ ๔๔-๐๐๕ นางสาวทักศิณา คงสมลาภ  

๔ ๔๔-๐๐๓ นายวรชัย ศรีเมือง  

๕ ๔๔-๐๐๖ นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว  
 

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ตําแหน่งที่ ๕๑ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๑-๐๐๑ นายธนาพล สุขชนะ  
 

ตําแหน่งที่ ๕๒ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.เอก) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๒-๐๐๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิยวดี ศรีสุวรรณ  

๒ ๕๒-๐๐๑ นายบัญชา วัฒนะ  
 

ตําแหน่งที่ ๕๓ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๓-๐๐๓ นายบดินเดช จูมมณ ี  



 ๔
 

บัญชีรายชื่อผูผ้่านการสรรหาและเลือกสรรเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   

ตําแหน่งที่ ๕๕ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๕-๐๐๗ นายชนะรบ วิชาลัย  

๒ ๕๕-๐๐๖ นางสาวชลธิชา จีบตะคุ  

๓ ๕๕-๐๐๒ นายปรัชญา ก้านบัว  

๔ ๕๕-๐๐๕ นายประจักษ์ ทูลกสิกร สํารองอันดับที ่๑ 

๕ ๕๕-๐๐๓ นายธีรวัฒน์ วงศ์เวียน สํารองอันดับที ่๒ 

๖ ๕๕-๐๐๑ นายเอกรัตน์ สัชชานนท์ สํารองอันดับที ่๓ 

๗ ๕๕-๐๐๔ นายธรรมการ ภัคพิตรพิบูล สํารองอันดับที ่๔ 
 

ตําแหน่งที่ ๕๖ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.เอก) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๖-๐๐๑ นายวรัญ วงศ์ประชุม  
 
 

หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ 
ตําแหน่งที่  ๖๒  อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม(การท่องเท่ียว) (ป.โท) 
  ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขนั 

 

ตําแหน่งที่ ๖๓ อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๖๓-๐๐๓ นายฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์  

๒ ๖๓-๐๐๕ นายอนันต์ ลากุล  
 

ตําแหน่งที่  ๖๔  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)(ป.เอก) 
  ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขนั 

 

ตําแหน่งที่ ๖๕ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ (ป.โท) 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๖๕-๐๐๒ นางสาวปริณุต ไชยนิชย์  

๒ ๖๕-๐๑๑ นายจตุรยุทธ พรมนิล  
 
 
 
 
 
 



 ๕
 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรด้วยจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัคร 
โดยให้ผู้ผา่นการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัว ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ กองบริหารงานบุคคล 
อาคารศรีพิทยาคาร ช้ัน ๓ (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา พร้อมหลักฐาน ดังน้ี     

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๕ ฉบับ   
๒. สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน ๕ ฉบับ   
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมชุดครุย ไม่ใส่แว่นตาสีดํา ในชุดสุภาพ ขนาด ๑ น้ิว 

จํานวน ๔ รูป 
๔. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ 
๕. ใบสุทธิ หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึง 

ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน ๒ ฉบับ   
๖. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.

รับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือน (แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศน้ี)  
๗. สําเนาบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม (ถ้ามี) ๒ ฉบับ 
๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส, 

สาํเนาใบสําคัญการหย่า, สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสตาย) จํานวน ๔ ฉบับ 
๙. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
   
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 



ใบรับรองแพทย 
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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  
   


