ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ตามที่ได้ มีป ระกาศมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ น ทร์ ฉบับลงวัน ที่ ๘ มีน าคม
๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
จานวน ๘ อัตรา ได้ดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๙ และดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้
เพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามบัญ ชี ร ายละเอี ย ดแนบท้า ยประกาศนี้ โดยดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
๑. การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิ ทยาลัย ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ ให้ไปรายงานตัวด้วยตนเองตามสถานที่ที่ระบุในแนบท้ายประกาศฯ เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ หรือ
๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕
๒. การรายงานตัวเพื่อรับการจ้างต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบด้วย
๒.๑ บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบปริ ญ ญาบั ต รหรือ หนั งสื อ รั บรองคุ ณ วุ ฒิ ตั ว จริง อย่ า งใดอย่า งหนึ่ง พร้ อ มส าเนา
๑ ฉบับ หลักฐานแสดงคุณวุฒินี้ต้องตรงกับคุณวุฒิที่ได้ระบุไว้เมื่อสมัครสอบ และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจ ของสถาบันการศึกษานั้น ๆ และต้องเป็นคุณวุฒิ/สาขา/วิชาเอก ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. กาหนดให้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๔ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.อ. มายื่นด้วย (แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th
โดยให้นาแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ไปยื่นต่อแพทย์ผู้ตรวจ
๒.๕ รูปถ่ายแต่งกายแบบสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดาและ
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน โดยถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๒ รูป
๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือทะเบียนสมรส หนังสือ
ผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ , ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) เป็นต้น ฉบับ
ตัวจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
ในการนี้.....

-๒ในการนี้ หากผู้ผ่านการสอบแข่งขันไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดและ
หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวตามข้อ ๒.๑ - ๒.๖ ของผู้ใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ว นถือว่าผู้นั้น
สละสิ ท ธิ์ ในการจั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย จากผลการสอบแข่ ง ขั น ครั้ ง นี้ (ยกเว้ น มี เ หตุ ผ ลและ
ความจาเป็นให้เป็นดุลพินิจของมหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ในแต่ละตาแหน่งของแต่ละ
หน่วยงานให้ขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งอย่างเดียวกัน อีก
และได้ขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อัจฉรา / ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ตาแหน่งที่ ๑. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑
อรท013
นางสาว กนกพรรณ รัตนไพบูลย์ ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ สานักงานวิทยาเขต
วังไกลกังวล เขต ๔ อาคารอานวยการ
2
อรท007
นางสาว อรัญยา ปฐมสกุล
ห้องบุคลากร ชั้น ๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตาแหน่งที่ ๒. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่ กองสหกิจศึกษา (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ไม่มีผู้เข้าสอบ
ตาแหน่งที่ ๓. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหาร
๑
สวท1023
นางสาว ปาริชาติ แก้วมณี
งานบุคคล ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
๒
สวท1014
นางสาว ดรุณี
ดวงจินดา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓
สวท1012
นางสาว ภัคภิญญา รัตนภูมิ
๔
สวท1011
นางสาว จรินทร์ธร ไพศาลธนภาคย์
ตาแหน่งที่ ๔. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหาร
๑
สวท2009
นาย
วรสันต์ รวงผึ้ง
งานบุคคล ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
๒
สวท2015
นางสาว ศิริพร
บุญมาก
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตาแหน่งที่ ๕. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑
ศปว002
นางสาว วงศ์รกั
แสงอันประเสริฐ ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหาร
งานบุคคล ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตาแหน่งที่ ๖. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
(พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ กองบริหาร
๑
สส024
นางสาว กนกพร วิมลตระกูล
งานบุคคล ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตาแหน่งที่ ๗. นักวิชาการศึกษา
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑
บธ001
นางสาว
๒
บธ007
นาย
๓
บธ003
นาย

(ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ งานบุคลากร
มนทกานต์ พิระพงศ์
วิทวัช
น้อมบุญส่งศรี สานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
อาคาร ๑๑๕ ปี ชั้น ๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
ธัชพงศ์
กระตือหน
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตาแหน่งที่ ๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัว ณ สานักงานวิทยาเขต
๑
อท007
นาง
ศศิกานต์ คล้ายนิล
วังไกลกังวล เขต ๔ อาคารอานวยการ
ห้องบุคลากร ชั้น ๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ที่อยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๔ พื้นที่
พื้นที่ศาลายา ๙๖ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๘๘๙-๔๕๘๕-๗ , ๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๐๐๒ ติดต่อประชาสัมพันธ์
โทรสาร : ๐๒-๘๘๙-๔๕๘๘
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ๒๖๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๖-๕๙๒๕-๒๖ , ๐๒-๒๒๒-๒๘๑๔
โทรสาร : ๐๒-๒๒๖-๔๘๗๙
วิทยาลัยเพาะช่าง ๘๖ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๒๓-๘๗๙๐-๙๙
โทรสาร : ๐๒-๒๒๓-๔๐๑๔
วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม (ก.ม. ๒๔๒) ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๓๒-๖๑๘๕๐๐
โทรสาร : ๐๓๒-๖๑๘-๕๗๐

