
  
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (เงินรายได้) 

                     

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือประเมิน
เข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ (เงินรายได้)  จํานวน  ๑๔  อัตรา  น้ัน  บัดน้ี คณะกรรมการ
ได้ดําเนินการประเมินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (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  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘     

 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ผ่านการประเมินเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒
 

ทั้งน้ี  ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มีคุณวุฒิที่ตํ่ากว่าปริญญาโท  มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  เป็นการช่ัวคราวเป็นเวลา ๓ ปี  เมื่อครบระยะเวลา ๓ ปีแล้วยังไม่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยจะเลิกจ้าง 

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 
 
 
 
  



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๑-๐๐๑ นายวศกร ไตรพัฒน์

ตําแหน่งท่ี ๑๒  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๒-๐๐๑ นายกิตติพงศ์ คล้ายดี

ตําแหน่งท่ี ๑๓  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน  ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๑๓-๐๐๑ นายนิรันดร์ พรมเกษา  

๒ ๑๓-๐๐๒ นายวิษณุ แฟงเมือง

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (เงินรายได้)

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๒๑-๐๐๒ นางสาววันวิสา กลิ่นหอม

๒ ๒๑-๐๐๓ นางสาววิชุดา สมงาม

๓ ๒๑-๐๐๑ นางสาวครองรัตน์ อนุศาสนนันท์

ตําแหน่งท่ี ๒๒  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๒๒-๐๐๑ นายลิขิต แจ่มอุทัย

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (เงินรายได้)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ตําแหน่งท่ี  ๓๑  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๓๑-๐๐๒ นางมณีโชติรส เกิดปัญญา

๒ ๓๑-๐๐๑ นางสาวทักศิณา คงสมลาภ

ตําแหน่งท่ี  ๓๒  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๓๒-๐๐๑ นายธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ

ตําแหน่งท่ี  ๓๓  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตวัสอบ หมายเหตุ

๑ ๓๓-๐๐๒ นายศิลป์ธร เมฆพยับ

๒ ๓๓-๐๐๑ นางสาวธนาวรรณ รัมมะภาพ

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (เงินรายได้)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๔๑  ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษา  (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ

๑ ๔๑-๐๐๑ นายกันตวีร์ เวียงสิมา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  (เงินรายได้)

คณะศิลปศาสตร์



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  
   


