
  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ครั้งที่ 1/2562 

----------------------- 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ได้ท าการสอบแข่งขันภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 และ 13  พฤษภาคม  2562 แล้วนั้น  
  

  ในการนี้  จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันดังกล่าว เพ่ือเข้ารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้  
    

                   ประกาศ  ณ  วันที่     17   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 
 
 
     
                  (นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา) 
            รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  (รหัสต าแหน่ง 622001)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รหัสต าแหน่ง 622002
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน (รหัสต าแหน่ง 622003-622004)
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสต าแหน่ง 622003)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ ชือ่ - สกุล วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622003001 นายชวิน แสงไชย วันที่  24  พฤษภาคม  2562
2 622003003 นางสาวทาชินี สุขโข ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

3 622003009 นายสุจริต ธานเีนยีม เวลา 09.00 น.  สอบภาคปฏิบัติ

4 622003012 นายวันชาลี ลีวัน เวลา 13.00 น. สัมภาษณ์

5 622003013 นายนธิิศ พรมไทย คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

6 622003017 นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

7 622003021 นายอัครวุฒิ ตู้วชิรากุล
8 622003022 นายอาเขต แก้วสว่าง

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสต าแหน่ง 622004)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622004002 นางสาวภาพพิมพ์ ชื่นใจ วันที่  24  พฤษภาคม  2562
2 622004011 นางสาวอรพรรณ กิมะพงศ์ ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

3 622004013 นางสาวอนญัญา กี่เอี่ยน เวลา 09.00 น.  สอบภาคปฏิบัติ
เวลา  13.00 น. สสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสต าแหน่ง 622005)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622005005 นายกิติธัช คงงาม วันที่  23  พฤษภาคม  2562
ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (สัมภาษณ์ และปฏบิติั)

ทดสอบสอนคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธเิขา้รับการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ลงวันที่  17  พฤษภาคม 2562)

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ไม่มีผู้สอบผ่าน

ไม่มีผู้สอบผ่าน



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธเิขา้รับการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ลงวันที่  17  พฤษภาคม 2562)

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (รหัสต าแหน่ง 622006)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622006009 นางจิราภรณ์ ศิริโชติบณัฑิต วันที่  23  พฤษภาคม  2562
2 622006015 นางสาวมนณัยา ชาญหมืน่ไวย ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)
3 622006020 นางราตรี มีสมบติั เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

กองอาคารสถานที่
ต าแหน่ง สถาปนิก (รหัสต าแหน่ง 622007)

ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ
1 622007003 นายศราวิทย์ สุวรรณเพชร วันที ่ 24  พฤษภาคม  2562

ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)
เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งฉลองขวัญ ส านกังานอธิการบดี ชั้น 1
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

กองคลัง (รหัสต าแหน่ง 622008 -622010)
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี (รหัสต าแหน่ง 622008)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622008002 นางสาวธนาพร ศรีจันทร์ วันที่  23   พฤษภาคม  2562
2 622008003 นางผกามาศ แก้วสุกใส ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชมุฝ่ายบริหาร  ชั้น 3 
กองคลัง  ส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี (รหัสต าแหน่ง 622009)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622009005 นางสาวศุภราภรณ์ มีสุข วันที่  23   พฤษภาคม  2562
2 622009013 นางสาวกมลวรรณ อมรเทพ ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชมุฝ่ายบริหาร  ชั้น 3 
กองคลัง  ส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี(รหัสต าแหน่ง 622010)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622010010 นางสาวธัญกานต์ คชฤทธิ์ วันที่  23   พฤษภาคม  2562
ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)
เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชมุฝ่ายบริหาร  ชั้น 3 
กองคลัง  ส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

กองพัฒนานักศึกษา
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา   (รหัสต าแหน่ง 622011)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ ชือ่ - สกุล วันเวลา/สถานที่สอบ

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล

ไม่มีผู้สอบผ่าน



บัญชรีายชือ่ผู้มสีิทธเิขา้รับการสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ลงวันที่  17  พฤษภาคม 2562)

กองกฎหมาย
ต าแหน่ง  นิตกิร  (รหัสต าแหน่ง 622012)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ ชือ่ - สกุล วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622012004 นายจิระเดช ลิมปป์ระภากุล วันที่ 23   พฤษภาคม  2562
ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

เวลา 14.00 น.  ณ ห้องจงกลนี ชั้น 4
อาคารส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา   (รหัสต าแหน่ง 622013)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622013001 นางสาวประพาพร มัน่คง วันที่ 23   พฤษภาคม  2562
ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมส านักประกัน ชั้น 5
อาคารส านักงานอธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รหัสต าแหน่ง 622014)
ล าดบั เลขประจ าตวัผู้สอบ วันเวลา/สถานที่สอบ

1 622014002 นายนพพล ทองวัฒนานนท์ วันที่ 23   พฤษภาคม  2562
2 622014005 นายนฐัพงษ์ พูนพิพัฒนม์งคลทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่(สัมภาษณ์)

เวลา  09.00 น.  ณ หอ้งกฤษณา ชั้น 4
วทิยาลัยการแพทย์แผนไทย (ศูนย์รังสิต)

ชือ่ - สกุล

ชือ่ - สกุล


