
 

 
 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรงุเทพ 
  เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

     

 ตามที่หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ  และตําแหน่งประเภททั ่วไป  โดยการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  นั้น                    
บัดนี้  การคัดเลือกดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
ตําแหน่ง และหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ  ดังบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้ 

  ๑.  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรในตําแหน่ง / ระดับ อย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  ๒.  ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชี  คือ 
     ๒.๑  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งที่สอบได้ 
     ๒.๒  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งที่สอบได้ 
     ๒ .๓ ผู ้นั ้นไม่มารายงานตัวเพื ่อร ับการบรรจุและแต่งตั ้งเป ็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา 
     ๒.๔  ผู้นั ้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั ้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในตําแหน่งที่สอบได้ 
  ๓.  การรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม
บัญชีรายชื ่อแนบท้ายประกาศนี้  ไปรายงานตัวเพื ่อเข้าร ับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง            
ที่กองบริหารงานบุคคล  อาคาร  ๓๖  ชั้น  ๔  ภายในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.               
ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบรรจุ             
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากผลการคัดเลือกครั้งนี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งส้ิน 

   ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

               (นายสาธิต  พุทธชยัยงค์) 
                อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
 



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์- ๑.  นางสาววิมลมาศ บํารุงเศรษฐพงษ์ - ลําดับท่ี ๑ ให้มารายงานตัว

๒ อาจารย์ และเทคโนโลยี ๒.  นายปราโมทย์ ฉลองรัตนสกุล ภายในวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน

๒๕๕๕  หากพ้นกําหนดนี้จะถือ

ว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น

- ลําดับท่ี ๒ ข้ึนบัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือก  ๑ ปี นับแต่

วันข้ึนบัญชี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี    ๒๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ตําแหน่งท่ี  ๑  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์-

และเทคโนโลยี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี    ๒๘     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ

ไม่ผ่านการคัดเลือก

ตําแหน่งท่ี  ๔  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะครุศาสตร์-

อุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี    ๒๘     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ตําแหน่งท่ี  ๕  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ๑.  นางปทิดา ลิ้มชัยเจริญ - ลําดับท่ี ๑ ให้มารายงานตัว

๒ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ๒.  นายคมสันต์ อินตา ภายในวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน

๒๕๕๕  หากพ้นกําหนดนี้จะถือ

ว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น

- ลําดับท่ี ๒ ข้ึนบัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือก  ๑ ปี นับแต่

วันข้ึนบัญชี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี    ๒๘     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

ตําแหน่งท่ี  ๖  คณะบริหารธุรกิจ



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ๑.  นายอภิรัชต์ อัครพัฒนวงษ์ - ลําดับท่ี ๑ ให้มารายงานตัว

๒ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ๒.  นายทวีศักด์ิ ลินคํา ภายในวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน

๓ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ๓.  นายสันติภูมิ ราชวิชา ๒๕๕๕  หากพ้นกําหนดนี้จะถือ

ว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น

- ลําดับท่ี ๒ - ๓  ข้ึนบัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือก  ๑ ปี นับแต่

วันข้ึนบัญชี

ตําแหน่งท่ี  ๗  คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งประเภทท่ัวไป

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี     ๒๘    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑.  นางสาวรัตติกรณ์ เสาร์แดน -  ให้มารายงานตัวภายในวันท่ี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  หากพ้น

กําหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น

ตําแหน่งท่ี  ๑๐  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี    ๒๘     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ ๑.  นายกิติภูมิ นิลจันทร์ -  ให้มารายงานตัวภายในวันท่ี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  หากพ้น

กําหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี    ๒๘     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ตําแหน่งท่ี  ๑๑  คณะศิลปศาสตร์



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ

ไม่ผ่านการคัดเลือก

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี   ๒๘    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ตําแหน่งท่ี  ๑๒  คณะศิลปศาสตร์ 



ลําดับท่ี ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานท่ีบรรจุ หมายเหตุ

๑ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ผ่านการคัดเลือก/ลําดับท่ี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี   ๒๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

ตําแหน่งท่ี  ๑๓  คณะศิลปศาสตร์

ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งวิชาการ
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