
 
 
 

ประกาศ
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ

ตําแหน�งวิชาการ และ

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโ
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการ
๑๖ – ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  

 บัดนี้  การรับสมัครได�เสร็จสิ้นแล�ว  
ผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ และให�
ผู�เข�ารับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.  ผู�เข�ารับการคัดเลือกต�องแต�งกายสุภาพเรียบร�อย
 ๒.  ผู�เข�ารับการคัดเลือกต�องนําบัตรประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพออกให�ไปในวันคัดเลือก  หากผู�ใดไม�มีบัตรประจําตัวผู�สมัคร กรรมการจะไม�อนุญาตให�เข�า
รับการคัดเลือก  เว�นแต�จะได�รับการตรวจสอบหลักฐานเป(นท่ีแน�ชัดแล�ว
 ๓.  ผู� เข�ารับการคัดเลือกต�องเตรียมอุปกรณ=ในก
ไม�บรรทัด  ยางลบดินสอ  น้ํายาลบคําผิด และห�ามนําข�อสอบออกนอกห�องสอบโดยเด็ดขาด

  ประกาศ   ณ   วันท่ี

                                                                
                                                           
                                               
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน�งวิชาการ และตําแหน�งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

     

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ลงวันท่ี 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการ

  นั้น 

บัดนี้  การรับสมัครได�เสร็จสิ้นแล�ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จึงประกาศรายชื่อ
ผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ และให�

 
ผู�เข�ารับการคัดเลือกต�องแต�งกายสุภาพเรียบร�อย 
เข�ารับการคัดเลือกต�องนําบัตรประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพออกให�ไปในวันคัดเลือก  หากผู�ใดไม�มีบัตรประจําตัวผู�สมัคร กรรมการจะไม�อนุญาตให�เข�า
รับการคัดเลือก  เว�นแต�จะได�รับการตรวจสอบหลักฐานเป(นท่ีแน�ชัดแล�ว 

เข�ารับการคัดเลือกต�องเตรียมอุปกรณ=ในการทําข�อสอบ  เช�น  ปากกา  ดินสอ 
ไม�บรรทัด  ยางลบดินสอ  น้ํายาลบคําผิด และห�ามนําข�อสอบออกนอกห�องสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                    
                                (นางสาวสุรีย=รัตน=     โง�ววัฒนา) 

                               รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

เข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย 
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗                     
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการรับสมัครต้ังแต�วันท่ี                   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จึงประกาศรายชื่อ   
ผู�มีสิทธิได�รับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป(นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังบัญชีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ และให�    

เข�ารับการคัดเลือกต�องนําบัตรประจําตัวผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพออกให�ไปในวันคัดเลือก  หากผู�ใดไม�มีบัตรประจําตัวผู�สมัคร กรรมการจะไม�อนุญาตให�เข�า  

ารทําข�อสอบ  เช�น  ปากกา  ดินสอ 2B                         
ไม�บรรทัด  ยางลบดินสอ  น้ํายาลบคําผิด และห�ามนําข�อสอบออกนอกห�องสอบโดยเด็ดขาด 

 
รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 



 � 

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน'งวิชาการ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                 หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  คณะศิลปศาสตร1 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 

ตําแหน'งท่ี  ๑  อาจารย1       

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

  

ตําแหน'งท่ี  ๒  อาจารย1       

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

ตําแหน'งท่ี  ๓  อาจารย1       

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

ตําแหน'งท่ี  ๔  อาจารย1     

๑ ๔๐๐๐๑ นางสาวพิมลมาศ  พิบูลย=สมบัติ สถานท่ีสอบภาคความรู� 

๒ ๔๐๐๐๒ นางสาวชลธร  จันทะโสต ความสามารถท่ัวไป 

๓ ๔๐๐๐๓ นางสาวจุฑารัตน=  อมฤตกุล ห�อง L401 ช้ัน ๔  

๔ ๔๐๐๐๔ นายปHย=ชนน  สุคนธเคหา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๕ ๔๐๐๐๕ นางลักษณา  จอมสืบ ๘๐ พรรษา 

๖ ๔๐๐๐๖ นางสาวนันทวัน  วัฒนมงคลสุข 

ตําแหน'งท่ี  ๕  อาจารย1       

๑ ๕๐๐๐๑ นางสาวสุพิชฌาย=  ทวีธนวิริยา สถานท่ีสอบภาคความรู� 

ความสามารถท่ัวไป 

ห�อง L401 ช้ัน ๔  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน'งวิชาการ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                      หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร1 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 

ตําแหน'งท่ี  ๖  อาจารย1       

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

  

ตําแหน'งท่ี  ๗  อาจารย1 

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

ตําแหน'งท่ี  ๘  อาจารย1 

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

ตําแหน'งท่ี  ๙  อาจารย1 

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

  
  
 
 
 
 
 
 

 



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน'งวิชาการ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                                  หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  คณะบริหารธุรกิจ 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 

ตําแหน'งท่ี  ๑๐  อาจารย1       

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก   

  

ตําแหน'งท่ี  ๑๑  อาจารย1     

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก   

  

ตําแหน'งท่ี  ๑๒  อาจารย1     

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก   

  

ตําแหน'งท่ี  ๑๓  อาจารย1     

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก   

ตําแหน'งท่ี  ๑๔  อาจารย1     

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก   



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน'งวิชาการ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

                                             หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร1 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 

ตําแหน'งท่ี  ๑๕  อาจารย1       

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก   
 
 

  

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน'งวิชาการ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

หน'วยงานท่ีจะบรรจุ   คณะวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 

ตําแหน'งท่ี  ๑๖  อาจารย1       

๑ ๑๖๐๐๑ นายวรรณวิทย=  วชิรเข่ือนขันธ= สถานท่ีสอบภาคความรู� 

    ความสามารถท่ัวไป 

    ห�อง L401 ช้ัน ๔  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 

  



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน'งวิชาการ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  คณะครุศาสตร1อุตสาหกรรม 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 

ตําแหน'งท่ี  ๑๗  อาจารย1       

๑ ๑๗๐๐๑ นางสาววราภรณ=  โยธินศิริกุล สถานท่ีสอบภาคความรู� 

ความสามารถท่ัวไป 

ห�อง L401 ช้ัน ๔  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 

ตําแหน'งท่ี  ๑๘  อาจารย1  

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

ตําแหน'งท่ี  ๑๙  อาจารย1  

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

ตําแหน'งท่ี  ๒๐  อาจารย1 

ไม'มีผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือก 

  



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน'งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 
ตําแหน'งท่ี  ๒๑  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร1       

๑ ๒๑๐๐๑ นายนวพล  ตันเตชะสา สถานท่ีสอบภาคความรู� 

๒ ๒๑๐๐๒ นายทรงสิทธิ  สวรรค=กสิกร ความสามารถท่ัวไป 

ห�อง L401 ช้ัน ๔  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 

ตําแหน'งท่ี  ๒๒  นักเอกสารสนเทศ 

๑ ๒๒๐๐๑ นางสาวพรชนก  อุ�นอุดม สถานท่ีสอบภาคความรู� 

๒ ๒๒๐๐๒ นางสาววรนุช  ใยประดิษฐ= ความสามารถท่ัวไป 

๓ ๒๒๐๐๓ นางสาวกนกวรรณ โพธิสม ห�อง L401 ช้ัน ๔  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 

  

  

  



 �

บัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน'งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

แนบท�ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

หน'วยงานท่ีจะบรรจุ  สํานักส'งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ลําดับท่ี รหัสประจําตัวสอบ ช่ือ -สกุล หมายเหตุ 
ตําแหน'งท่ี  ๒๓  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร1       

๑ ๒๓๐๐๑ นายอดิศร  กวางฮ้ีกุล สถานท่ีสอบภาคความรู� 

ความสามารถท่ัวไป 

ห�อง L401 ช้ัน ๔  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 

  

  

  



 	
 

 


