ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ (ครั้งที่ ๑)
--------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ จำนวน ๓๗๗
อัตรา ภายใต้โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒ “โครงการ อว.สร้างงาน เฟส ๒” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครงานโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศไปรายงานตัว เพื่อเข้าร่วมทำงานโครงการจ้างงาน
ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้ถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัว พร้อมนำเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย
๑. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, ทะเบียนสมรส, Resume หรือ ใบประกาศ
เกียรติคุณต่าง ๆ
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-๒รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ (ครั้งที่ 1)
ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ (จังหวัดปราจีนบุรี)
จำนวน 9 อัตรา (คณะบริหารธุรกิจ)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
1. นางสาวมณฑิตา อินทานี
2. นายนฤเบศ หะรินเดช
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
3. นางสาวสโรชา นุ่มเอี่ยม
ณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. นายกรวิชญ์ ธนวราทรัพย์
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
5. นายภาคภูมิ ภูเบ้าทอง
6. นายดนัย ชีวนันทชัย
จังหวัดปทุมธานี 12110
7. นางสาวจิราพร ชาติชัย
8. นางสาวกาญจนา สังข์ศิริ
9. นางสาววรรณพร หังสวนัส
ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่บริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 6 อัตรา (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวธรรมพร ทองตา
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
2. นางสาวพันไมล์ โอภาโส
ณ ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความ
งาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๔ อัตรา

-๓ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล (วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๖ อัตรา (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นายนิกร สร้อยสุข
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นางสาวสำรวย ภูมิศร
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๑
3. นางศุภลักษณ์ ชูเดช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39
4. นางสาวปิ่นสุวรรณ พุ่มพวง
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
5. ว่าที่ ร.ต.ภูดิสร สุขเกษม
12110
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อการฝึกอบรม (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๒๐ อัตรา (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวชลิดา ธนาภักดีดำรงค์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นายมนัส สร้อยศรี
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
3. นางสาวธีรกาญจน์ พูนประสิทธิ์
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบล
4. นางสาวฤทัยรัตน์ สงวนชม
คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
5. นายกฤตดนัย เนียมนิล
6. นางสาวบุศรา นาคย้อย
๗. นางสาวรัศมิ์รวี เจริญทวีทรัพย์
๘. นางสาววราภรณ์ นิลเพ็ชร์
๙. นางสาวจิดาภา กอบเกียรติพัฒนา
๑0. นางสาวเบญจวรรณ ภูวังเฒ่า
๑1. นางสาวซินดี้ วี พุฒทาจู
๑2. นางสาวเบญจรัตน์ ทัศมาลัย
13. นางสาวศุภาวรรณ ทองถา
14. นายสุรศักดิ์ เปรมสุข
๑๕. นางสาวพนิดา โสภี
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๕ อัตรา

-๔ตำแหน่งที่ ๕ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๗๖ อัตรา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นายอนิรุทธิ์ ฮัมมาลี
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นางสาวญานิศา อ่อนเกลี้ยง
ณ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. นางสาวมีนญานาท บรมสุข
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. นายวิสิทธิ์ ประภากรแก้วรัตน์
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
5. นายธนวินทร์ พงศ์นุกรักษ์
จังหวัดปทุมธานี 12110
6. นายณัฐพงษ์ ทงรักษ์
๗. นายพุรศิพงศ์ อินมี
๘. นายนภัทร ดวงปัญญาสว่าง
๙. นายธีรกานต์ วัฒนายนต์
๑๐. นายศิธาสิทธิ์ ธนจิตติพงศ์
๑๑. นายพลพิพัฒน์ นากสวาท
๑๒. นายรถสกล ฉันทลักษ์สุข
๑๓. นายอนุวัฒน์ ปฐมเล็ก
๑๔. นายปวเรศ ศรีเทพ
๑๕. นางสาวอัญธิกา กล่อมภิรมย์
๑๖. นางสาวปวีณ ศาสนัส
๑๗. นางสาวสุภาวิตา คล้ายสอน
๑๘. นายผะอบ คงมาก
๑๙. นายวิชา เฉยภัย
๒๐. นายสมัคร วุ่นทอง
๒๑. นางส้มเช้ง แฝงกลาง
๒๒. นางคำน้อย สมทอง
๒๓. นางสาวชนิดาภา สมศรี
๒๔. นายบุญชิด สุนทรภูติวงศ์
๒๕. นางสาวสรญา รอดอยู่สุข
๒๖. นางสาวอันธิกา สุขสอาด
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๕๐ อัตรา

-๕ตำแหน่งที่ ๖ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๕ อัตรา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวศราวิน รอดเจริญ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นายศุภกฤต ฤทธิชัย
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 1109
๓. นายชวนากร แก้วสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๗ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ และบริหารงานทั่วไปประจำคณะศิลปศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี
จำนวน ๑๕ อัตรา (คณะศิลปศาสตร์)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวหทัยชนก ชุมพลอโนมคุณ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นายสิรวิชณ์ สุปันนี
ณ งานบุคลากร ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
3. นายพิฆเทพ บุญมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39
4. นางสาวอังคณา คณาปรีชากุล
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัด
5. นางสาวอรอุษณีย์ อรุณรัตน์
ปทุมธานี 12110
6. นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์ชูศักดิ์
๗. นางสาวสุทธิพร สุขนิ่มนวล
8. นายภาสกร ชาวนา
9. นายยศพล โพธิจันทร์
๑๐. นางสาวภนารัตน์ สอนอิ่ม
๑๑. นางสาวภทรษร อยู่สิงห์โต
๑๒. นางสาวสโรธร ล้อมกำปัง
๑3. นางสาวธนพร หาญธัญกรรม
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา

-๖ตำแหน่งที่ ๘ เจ้าหน้าที่ประสานงานและช่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์/หอพัก/
ชุมชนโดยรอบ มทร ธัญบุรี จ ปทุมธานี)
จำนวน ๗๐ อัตรา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
1. นายอัจฉริยะ เด่นดวง
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นายทรงพล ลิ้มทองกุล
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
3. นายณัฐเดช คงสิทธิ์
ราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก
4. นางสาวศศิธร ทองคำใส
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
5. นางสาวอภิชญา วันชัย
6. นางสาวภาวนา มาขำ
๗. นางสาวเกศราภรณ์ จันทร์จินดา
๘. นางสาวกรรณิการ์ ดีวิเศษ
๙. นางสาวแก้วสิริ โชติการณ์
๑๐. นางสาวกาญจนา เกตุบุบผา
๑๑. นายณัฐพล บูชาลี่
๑๒. นายปวริศ ฤทธิไกร
๑๓. นายสุทธิพงศ์ ปัญญาประสิทธิ์
๑๔. นายอรรถวุฒิ เอมโกษา
๑๕. นายไชยวัฒน์ ลือคำงาม
๑๖. นายพีรพล ครองสำราญ
๑๗. นายภัทร อึ้งสวรรค์
๑๘. นางสาวญาดา บุญยเกียรติ
๑๙. นายคณาธิป เจริญสุข
๒๐. นายฐิติ โกสุมา
๒๑. นาย ศักรภพน์ เขื่องสตุ่ง
๒๒. นางสาวศุภางค์ วางเชิง
๒๓. นางสาวรัฐพร โพธิ์หล้า
๒๔. นายอนุรักษ์ พรหมโคตร
๒๕. นายทศพล แก้วรากมุข
๒๖. นายณรงค์วิทย์ ฉัตรแก้ว
๒๗. นายภาคภูมิ ปานสมุทร
๒๘. นายกฤตพร โพธิ์ไพจิตร
๒๙. นายธนชัย รอดจากทุกข์

-๗๓๐. นาย พิชญะ ชวนเชย
๓๑. นายอนิรุตน์ ดวงแก้ว
๓๒. นายอานนท์ อันทะนนท์
๓๓. นายศราวุธ ขันธิกุล
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๓๗ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๙ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๑๔ อัตรา (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวสิริขวัญ วังคำ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน 2563 เวลา
2. นางสาวสุจิรา กาญจนวิวิญ
๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 ชั้น 2
3. นางสาวมาฟูเสาะ บือแน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
4. นางสาวศรัณญา ขันธ์สัมฤทธิ์
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1
5. นางสาวสิรินภา เอี่ยมเกิด
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6. นางสาวฐิตินันท์ วงศ์คำลือ
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๗. นางสาววริศรา สมัครการไถ
๘. นางสาวบุษยมาศ คำแก้ว
๙. นางสาวณัฐณิชา มีเฒ่า
๑๐. นายธีรกานต์ ชวยทิพย์
๑๑. นายธนัฏสรณ์ คำเนียม
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๐ เจ้าหน้าที่สำรวจและพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเลื่อมล้ำ (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 10 อัตรา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
-ไม่ม-ี
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๑๐ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่นักพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (จังหวัดนครนายก)
จำนวน ๖ อัตรา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นายวรวิทย์ จิระพันธ์
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นายวรากร จีระวัฒนกุล
3. นางสาวนุศรา จันทร์ทา

-๘ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๓ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่นักพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (จังหวัดนครนายก)
จำนวน ๔๔ อัตรา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นายอภิสิทธิ์ กั้วเฟื้อง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นางสาวจรัสเพชร จรัสสุทธิพงศ์
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
3. นายพีรวิชญ์ อ่องกลิ่น
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. นางสาวรุจิรา ประจันศรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
5. นางสาวทิพรัตน์ จันทร์สุราช
จังหวัดปทุมธานี 12110
6. นางสาวพิชญา เจนการศึก
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นางสาวจิรภิญญา โชคสมัย
นายอภิสิทธิ์ เหมือนเมือง
ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง
ร.ต.ต.สุภาพ สมวงศ์
นางสุภาภรณ์ มั่งคั่ง
นายสกิต ทางาม
นางปริชญา ชื่นชม
นายบรรจง มงคลยง
นายสุนันท์ จันนา
นางสาวณัฐมน บุญนะโชติ
นางสาวทองพูน ปินะกัง
นางกนกวรรณ ละออ
นางนงเยาว์ พรรณจันทร์แม้น
นางนิพพิทา เรืองรักษ์ลิขิต
นายรัตนชัย ฉายะจินดา
นางทิพวรรณ มณีนาค
ร.ต สมร อาจสาลี
นางสาวอรอุมา สุวรรณโอสถ

-๙๒๕. นางสาวพัชมน ชนินทราสิทธ์
๒๖. นางสาวสุดารัตน์ เงิมสันเทียะ
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน 18 อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๓ เจ้าที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานทรัพยากรไผ่ (จังหวัดปราจีนบุรี)
จำนวน ๔๐ อัตรา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวณฤดี พุตฟัก
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นางสาวธนัฐชญา ไพรพันธ์
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
3. นางสาวปรียาพร ทารัตน์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. นางสาวญานิภา แว่นแก้ว
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
5. นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา
จังหวัดปทุมธานี 12110
6. นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์
๗. นางสาวอภิญญา ชาญนอก
๘. นางสาวจุฑามาศ ขุนไชยการ
๙. นายพงศ์สุระ ธัญญเจริญอนุกูล
๑๐. นางสาววรรณพร คงชุ่มชื่น
๑๑. นางสาวจุฑาทิพย์ เจียมสันเทียะ
๑๒. นางสาวดวงกมล แซ่ปึง
๑๓. นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ
๑๔. นางสาวธนัญญา สุขินันท์
๑๕. นางสาวรุจิราภรณ์ กิตติมหาเจริญ
๑๖. นางสาวกันยารัตน์ จุ้ยวงษ์
๑๗. นางสาวสุวรรณา สุพลัง
๑๘. นางสาวพินทุ์สุดา แก้วถาวร
๑๙. นางสาววาสนา ถาวรบูรณทรัพย์
๒๐. นางสาวชยาภรณ์ แตงอ่อน
๒๑. นางสาวปาลาวี หลังสัน
๒๒. นางสาวชนากานต์ โพธิกานนท์
๒๓. นางสาวเยาวลักษณ์ ช้างเขียว
๒๔. นางสาวสิรินารถ ใจธรรม
๒๕. นางสาวอัมพาพร ปานดี
๒๖. นางสาวธรัญญา เมืองงาม

-๑๐๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นายอภิวัฒน์ คงเกตุ
นางสาวธนพร สุขสวัสดิ์วัฒนา
นางสาวเมธาวี รัตนภาชน์
นางสาวปวิณตรา ชัชวาลย์
นางสาวสุกัญญา ฟรีจัตุรัส
นางสาวพัชนี บุญนาน
นางสาวทัศน์ลักษณ์ ดีระเมียด
นางสาวสุภัสสรา สุระชาติ

๓๕. นางสาวศศินา ปุราตาเน
๓๖. นางสาวขวัญชนก ผลาพรม
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๔ อัตรา
ตำแหน่งที่ ๑๕ เจ้าหน้าที่วิสาหกิจบริการ (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๔ อัตรา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
1. นางสาวมาริษา จันวงษา
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
2. นางสาววิภาวดี รักบำรุง
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
3. นางสาวอนิสรา รักประเสริฐ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. นางสาวอภิญญา อะภัย
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
ตำแหน่งที่ ๑๗ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
พื้นถิ่น (จังหวัดปทุมธานี)
จำนวน ๕๒ อัตรา (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
สถานที่รายงานตัว
๑. นางสาวณัฐนันท์ อินทร์ชีลอง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒. นางสาวกุลจิรา บุตรศรี
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
๓. นางสาวปวีณา พลพันธ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๔. ว่าที่ร.ต.ภูดิสร สุขเกษม
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี
๕. นายกอบพัฒน์ แก้วทอง
จังหวัดปทุมธานี 12110
๖. นางสาวชนันรัตน์ เต็งยงค์
๗. นายรวิพล กิติระ

-๑๑๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

นายชารัญกร พระคุ้มครอง
นางสาวปวีณา มาดี
นายนิทัศน์ พริ้งดี
ร.ต.หญิง กันยกานต์ รุ่งเรือง
นางสาวนภารัตน์ อินทศร
นางสาววัลลี ภาคพจน์
นางสาวศิริรัตน์ รัชชุศิริ
นางสาวณิชตา พุ่มพวง
นายแสงเพชร โฉมมะณี
นางสาวเจนจิรา ปะนาโท
นายเขมราช วงศ์มั่นกิจการ
นางสาวกุลธิดา มัตนาวี
นางสาวปิติภรณ์ กริโส
นายนาธาน เล่าสัม
นายเปรม ซอหะซัน
นายศักดิ์สิทธิ์ แสงชูวงษ์
นายวิษณุ แทนวันดี
นางสาวสุชญา บุญยัง
นายจักรภัทร ปรีดาวัฒน์
นางสาวจิดาภา กรมสุริยศักดิ์
นางสาวรุ่งอรุณ คำหยุ่น
นายศิวะพล พยัคฆเพศ
นางสาวศุภลักษณ์ อินละมุ
นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณรัตน์
นายกษิดิส รัตนภรณ์
นายพิตตินัน อภัยชยานุภาพ
นายณรัช พรนิธิบุญ
นายชานนท์ สุวรรณโค
นางสาวกิตติพร รอดไม้
นางสาวกัญญาลักษณ์ แข็งขยัน
นางสาวจิตตนันท์ แสงสี
นางสาวดุษณี จันทร์วงศ์
นางสาวกชกร เพื่อนชอบ

-๑๒๔๑. นางสาวภาวรินทร์ พุ่มประสพ
หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๑๑ อัตรา
รายชื่อสำรองส่วนกลาง
ลำดับ ชื่อ - สกุล
๑.
นางสาวสุธิดา สมพงษ์
๒.
นายวรรธนะ ศรีสุวรรณ
๓.
นางสาวจิตตากานต์ จันทรตัง
๔.
นางสาวนันทรัตน์ หวังดี
๕.
นายณัฐวุฒิ ทะชา
๖.
นายวราวุธ วังแปง
๗.
นางสาวทรรศิกา สุวรรณ
๘.
นายกฤตดนัย เนียมนิล
๙.
นายมานพ ยอดยิ่ง
๑๐. นายนนท์ปวิธ หนูมาน้อย
๑1. นางสาวณิชชา ศรีโสภา
๑2. นางสาวไสตนร์ แม
๑3. นางสาวกัณณิกา จายะกัน
๑4. นายภูริพงศ์ สารรัตน์

