ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไปแล้ว นั้น
บั ด นี้ การเลื อกสรรได้ ดาเนิ น การเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการเลื อกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๑

ศปว๐๐๑

นางสาววริศรา ใจการ

๒

ศปว๐๑๒

นางรัตนา

๓

ศปว๐๕๗

นางสาวศศิประภา ถีระพันธ์

๔

ศปว013

นางสาวกนกรัตน์ เขียวงามดี

๕

ศปว022

นางสาวสุนสิ า

ดิสสระ

หมายเหตุ
ลาดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ณ
กองบริหารงานบุคคลชัน้ ๑ อาคารสานักงาน
อธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

ศรีสุข

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกาหนด ๑ ปี นับตัง้ แต่วันประกาศรายชื่อ
เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้ เป็นอันถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกาหนด
ทั้งนี้ ให้ ผู้มีรายชื่อ ในลำดับ ที่ ๑ ตามบัญ ชี ข้างต้นมารายงานตัวเพื่อ รับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุ ท ธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ ถึ งวั น ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมนาเอกสารหลักฐานมาในวัน
รายงานตัวประกอบด้วย
๑. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๒. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓. ใบปริญญา.....

-๒๓. ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิตัวจริงอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
หลัก ฐานแสดงคุณ วุฒ ินี้ต้อ งตรงกับ คุณ วุฒ ิที่ไ ด้ร ะบุไว้เ มื่อ สมัค รคัด เลือ ก และต้อ งผ่า นการพิจ ารณาอนุมัติ
จากผู้มีอานาจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ และต้องเป็นคุณวุฒิ/สาขา/วิชาเอก ที่ ก.พ. หรือ ก.พ.อ. กาหนด
ให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๔. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖. รูป ถ่ายแต่งกายแบบสุภ าพ ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่ส วมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๗. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
หากผู้ ผ่ านการเลื อกสรรไม่ ไปรายงานตั วตามวัน เวลา และสถานที่ กาหนด และหลั กฐาน เอกสาร
ที่ ต้ อ งใช้ ในวั น รายงานตั ว ตามข้ อ ๑ – ๗ ไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นจะถื อ ว่ า ผู้ นั้ น สละสิ ท ธิ์ ในการจั ด จ้ า ง
เป็นพนักงานราชการจากผลการเลือกสรรครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ธุรส /ร่าง พิมพ์ ตรวจ

