
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ครั้งท่ี  1/2562 
----------------------- 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได ทําการสอบคัดเลือกภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 11 และ 13
พฤษภาคม  2562  แลวนั้น 

    

  ในการนี้  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังกลาว เพ่ือเขารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ดังรายชื่อผูผานการทดสอบ พรอมวัน เวลา และสถานท่ีทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ปรากฏแนบทายประกาศนี้   
      

  ท้ังนี้ วัน เวลา และสถานท่ีทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตามประกาศ
จะรวมถึงการเขารับการทดสอบของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในสาขาท่ีเปดรับวุฒิปริญญาเอกดวย  
 
                 ประกาศ  ณ  วันท่ี     17  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 
     
                  (นายพงศพิชญ  ตวนภูษา) 
            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ
วันที ่ 24 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รหัสต าแหน่ง 621001 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)
1 621001002 นายคุณากร อนุวัตพาณิชย์ เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 1 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 621001004 นายพัฒนา มุธิตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ
3 621001006 นางสาวชนิกานต์ เพิม่อุตส่าห์

รหัสต าแหน่ง 621003 (ป.เอก)
1 621003001 นายคุณากร คิดดี

รหัสต าแหน่ง 621004

รหัสต าแหน่ง 621005

รหัสต าแหน่ง 621006

รหัสต าแหน่ง 621007
1 621007001 นายธนรัตน์ ชวพันธุ์

รหัสต าแหน่ง 621010 (ป.เอก)
1 621010001 นางสาวมธุรส ผ่านเมือง
2 621010002 นายอรรถพล จันทร์สมุด

ไม่มีผู้สอบผ่าน

ไม่มีผู้สอบผ่าน

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที ่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม   2562)

ชื่อ - สกุล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ไม่มีผู้สอบผ่าน
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562

รหัสต าแหน่ง 621011 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)

1 621011002 นายสมชาย พินิจทรัพย์ เวลา 09.00 น. หอ้งประชุม ชั้น 2 โรงเรียนสาธตินวตักรรม

2 621011003 นายวัลนพ หลักแวงมล มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

3 621011004 นางสาวเบญจพร มายูร

4 621011008 นายค าตัน จันทะวงษา

5 621011010 นายณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง

6 621011016 นายภัทริศวร์ ด าเสน

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที ่ 1/2562

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม  2562)

ชื่อ - สกุล
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ
รหัสต าแหน่ง 621012  621013

รหัสต าแหน่ง   621012 วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562
1 621012001 นายดนุพล มากผ่อง ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)
2 621012002 นายชนกนันท์ ปิน่ตบแต่ง เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี

รหัสต าแหน่ง   621013 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รังสิต) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

รหัสต าแหน่ง 621014 (ป.เอก) รหัสต าแหน่ง 621014 621015 (ป.เอก)
1 621014001 นางสาวธนวรรณ ลิมป์วิกรานต์ วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562
2 621014002 นางสาวกมลสิริ เพช่รบูรณ์ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)
3 621014003 นางสาวพิมพรรณ พิมลรัตน์ เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี

4 621014004 นายพุทธิพงษ์ หงษ์ทอง ทดสอบสอนด้วย PowerPoint 15 นาที

5 621014005 นางสาวนุชรัฐ บาลลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รังสิต) 

6 621014006 นายพรพิรุณ เปล่ียนคง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

รหัสต าแหน่ง 621015 (ป.เอก)
1 621015001 นายกิตติคุณ ตอพล
2 621015002 นางสาวปิติรัตน์ กล่ินธรรม
3 621015003 นายนัฐวงค์ เฟือ่งไพบูลย์
4 621015004 นางสาวชนนิกานต์ ศรีกัลยา
5 621015005 นางสาวศิริลักษณ์ สุรินทร์
6 621015006 นายพีรพงศ์ งามนิคม

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม  2562)

ชื่อ - สกุล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ไม่มีผู้สอบผ่าน
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ
วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562

รหัสต าแหน่ง   621016 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง

เวลา 09.00   ณ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

รหัสต าแหน่ง   621017
1 621017008 นางสาวสวนีย์ หอรังสิวัฒน์
2 621017009 นายอภิเดช พงษ์ประจักษ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

ไม่มีผู้สอบผ่าน

ชื่อ - สกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม   2562)
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ

รหัสต าแหน่ง   621018

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม   2562)

ชื่อ - สกุล
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ไม่มีผู้สอบผ่าน



- 6 -

ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ

วันที ่ 23  พฤษภาคม  2562

รหัสต าแหน่ง  621026 (ป.เอก) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)

1 621026001 นางภคีตา สุขประเสริฐ เวลา 15.00 น. ณ  หอ้งประชุมคณบดี ชั้น 2

2 621026002 นายคเณศ พลเพชร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 621026003 นางสาวปวิตรา อวยจินดา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

4 621026004 นางสาวเกวลี สืบญาติ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังน้ี น ามาในวันสัมภาษณ์ 

5 621026005 นายปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ 1. แฟม้ประวติัส่วนตัว เช่น ประสบการณ์สอน/ท างาน

6 621026006 นางสาววีณากร เอี่ยวสานุรักษ์ 2. ผลงานวจิัยที่ตีพมิพใ์นวารสารหรือส่ิงพมิพต่์าง ๆ

7 621026007 นางสาวปรียานุช เชื้อสุข 3. เตรียมสอน(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย 15 นาท)ี 

รหัสต าแหน่ง 621027 (ป.เอก)

1 621027001 นายเกรียง กิจบ ารุงรัตน์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่1/2562

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม   2562)

ชื่อ - สกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที ่ 23  พฤษภาคม  2562
รหัสต าแหน่ง 621029 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)

1 621029003 นายณตฤณ จันทร์จ ารัส เวลา 09.00 น. ณ  หอ้งประชุมคณบดี ชั้น 2

2 621029005 นายภูเบต แสงมะฮะหมัด คณะวศิวกรรมศาสตร์

3 621029007 นายอภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

4 621029009 นายอิทธิพัฒน์ รูปคม ผู้สมัครต้องเตรียมสอบสอน โดยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที 

5 621029012 นายธนาพร เพชรกูล
รหัสต าแหน่ง 621030

1 621030001 นายสนธินันท์ อินทสนธิ
2 621030003 นายธงชัย เพ็งจันทร์ดี

รหัสต าแหน่ง 621031
1 621031001 นายกฤษดา พัวสกุล
2 621031003 นายก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม  2562)

ชื่อ - สกุล
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที ่ 23  พฤษภาคม  2562
รหัสต าแหน่ง 621032 รหัสต าแหน่ง 621032

1 621032001 นายบันลือ กุณรักษ์ สอบปฎบิติั เวลา 08.30 น. ดังนี้

2 631032002 นายพัฒนา ฉินนะโสต จัดท า Video Present ในหวัข้อเร่ือง "คณะศิลปกรรมศาสตร์

3 641032003 นายโสรัจ คงคารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีในศตวรรษที่ 21"

4 651032004 นายภิรพรรษ ปลิวจันทึก ความยาว 1-3 นาท ีพร้อมอธบิายแนวคิด

5 661032005 นางสาวมัณฑนา สีเขียว เกณฑ์การสอบดังนี้

รหัสต าแหน่ง 621033 1. ผู้เข้าสอบต้องบันทึกภาพหรือคลิปวดีีโอในวนัสอบโดยใช้มือถือเท่านั้น

1 621033001 นายยิ่งศักด์ิ ชุ่มเย็น 2. ห้ามเตรียมภาพ หรือคลิปวีดีโอมาก่อน
2 621033002 นายกวีทัศน์ อะโสต 3. ผู้เข้าสอบสามารถเตรียมการ Download หรืออัดเสียงล่วงหน้าได้

3 621033003 นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์ สอบสัมภาษณ์ เวลา 15.00 น. 

รหัสต าแหน่ง 621034 วันที ่ 23  พฤษภาคม  2562
1 621034002 นางณัฏฐนันท์ จันนินวงศ์ รหัสต าแหน่ง 621033 และ 621034
2 621034003 นางสาวอาทิตยา เงินแดง ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)

เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 หอ้งประชุม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

ชื่อ - สกุล

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม  2562)
บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่ 1/2562
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ  วันเวลา/สถานทีส่อบ
คณะศิลปศาสตร์ วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562  
รหัสต าแหน่ง 621035 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)

1 621035001 นายศาศวัต กันภัย วนัที่  24  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. เปน็ต้นไป

2 621035002 นายสัณหกช วิทยาภรณ์ ณ  หอ้งประชุมคณบดี ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์

3 621035003 พ.อ.ต.สุวิชา สวัสดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

รหัสต าแหน่ง 621036 (ป.เอก)
1 621036001 นายวรท พานิชวิทย์

รหัสต าแหน่ง 621039
1 621039001 นายภูมิพัฒน์ ฉายา
2 621039002 นางสาวสุปรียา สืบสุนทร
3 621039003 นางสาวณิชาพร ฤทธิบูรณ์

รหัสต าแหน่ง 621040
1 621040001 นายมงคลไชย เทียนสุดีนนท์

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม  2562)

ชื่อ - สกุล
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ล าดบั เลขประจ าตัวผู้สอบ วันเวลา/สถานทีส่อบ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย วันที ่ 23  พฤษภาคม  2562
รหัสต าแหน่ง 621041 (ป.เอก) ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)

1 621041001 นางสาวรสสุคนธ์ กล่ินหอม เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมกฤษณา  ชั้น 4 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

2 621041002 นางสาวอาภัสรา เตโช วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (ศูนย์รังสิต)
3 621041003 นางสาวยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อ - สกุล

บัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ครั้งที ่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที ่  17  พฤษภาคม   2562)


