ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๑ อัตรา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑. การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
รายชื่อผู้ใดที่ขีดเส้นใต้ถือว่าผู้นั้นอยู่ในลาดับที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และให้ผู้นั้นไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๒. การรายงานตัวต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบด้วย
๒.๑ บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๓ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิตัวจริงอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
หลักฐานแสดงคุณวุฒินี้ต้องตรงกับคุณวุฒิที่ได้ระบุไว้ เมื่อสมัครคัดเลือก และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ และต้องเป็นคุณวุฒิ/สาขา/วิชาเอก ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. กาหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๔ ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒.๕ ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๖ รูป ถ่ายแต่งกายแบบสุภ าพ ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่ส วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๒.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
ในการนี้.....

-๒ในการนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด และหลักฐาน
เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวตามข้อ ๒.๑ - ๒.๗ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการจากผลการเลือกสรรครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ให้
ขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งอย่างเดียวกัน
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วรรษชล /ร่าง พิมพ์ ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานทีก่ องบริหารงานบุคคล
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

กบบ ๐๙

ชื่อ - สกุล
นายอโนชา พัดมณี

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ณ กองบริหาร
งานบุคคล ชั้น ๑ อาคารสานักงานอธิการบดี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ใบรับรองแพทย์
สถานทีตรวจ.....................................................
วันที............เดือน..................................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง ..............................(1)..........................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที......................................................................................................
สถานทีประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานทีปฏิบตั ิงานประจํา หรื ออยูท่ ี...................................................
........................................................................................................................................................................
ได้ตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
สถานทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้ ......................................................................................................................
แล้ว เมือวันที.................เดือน.................................พ.ศ. .................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ไม่เป็ นโรคต่อไปนี3
(1) วัณโรคในระยะแพร่ กระจายเชื3อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุ ราเรื3 อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคเรื3 อรังทีปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุ นแรงและเป็ นอุปสรรค
ต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าทีตามที ก.พ. กําหนด
(6) .............. (ถ้าหากจําเป็ นต้องตรวจหาโรคทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ
ตรวจให้ระบุในข้อนี3)………………………………………………………………………………………..
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์......................(2)...................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชือ...............................................แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย
หมายเหตุ

(1) ต้องเป็ นแพทย์ซ ึ งได้ข3 ึนทะเบียนรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคทีเป็ นเหตุให้ออก
จากราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี3ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ทีตรวจร่ างกาย

