
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ เพ่ิมเติม(ครั้งที่ ๒) 
--------------------------------------------- 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 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 และได้ขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 
และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศไปรายงานตัวเพื่อ เข้าร่วมทำงานโครงการจ้างงาน 
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   ๓๐    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) 

 
ตำแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่บริการวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)  
เพิ่มเติม จำนวน ๔ อัตรา (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)    

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นางสาวจารุวรรณ หัวเขา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความ
งาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130  

2. นางสาวสุนิสา เกิดวัน 
๓. นายภวนะ สุขโข 

หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา 
 
ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล (วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)    

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นายนรพนธ์  กลิ่นนิ่มนวล ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
12110 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
  

ตำแหน่งที่ ๔ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อการฝึกอบรม (จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจำนวน ๕ อัตรา  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)   

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นางสาววารุณี ทองอร่าม ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  2. นายมนัสนันท์ มานพ 
3. นายกิตติคุณ ธนากิจเจริญสุข 
4. นางสาวกัญญารัตน์ แสนน้อย 
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หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 

ตำแหน่งที่ ๕ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน (จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจำนวน ๕๐ อัตรา  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)   

หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๔๐ อัตรา 
 
ตำแหน่งที่ ๖  เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล (จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจำนวน ๒ อัตรา  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)   

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 

5. นางสาววรัญญา อิ่มกรุง ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบล
คลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นายกษิดิศ     จารุเมฆิน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นายวริทธิ์     ขุนทอง 
3. นางสาวชุติมา  ชะนะแรง 
4. นายปฏิภาณ    เจิง 
5. นายบุญฤทธิ์    สีลาเดช 
6. นายปฎิภาฌ    จางวางสิทธิ ์
๗. นางสาวจันทกานต์ วิเก็ง 
๘. นางสาวสิริยากร นันทวีรกุล 
๙. นางสาวธนันชา  สกุลแสง 

๑๐. นางสาวไข่มุก   ทำทอง 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นางสาวไสตนร์ แม ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 1109 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี 12110 

2. นางสาวนันทรัตน์ หวังดี 
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ตำแหน่งที่ ๗  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการบริการวิชาการ และบริหารงานทั่วไปประจำคณะศิลปศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก จังหวัดปทุมธานี 
เพิ่มเติมจำนวน ๒ อัตรา (คณะศิลปศาสตร์)   

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 
ตำแหน่งที่ ๘ เจ้าหน้าที่ประสานงานและช่วยงานวิจัยและบริการวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์/หอพัก/
ชุมชนโดยรอบ มทร ธัญบุรี จ ปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจำนวน ๓๗ อัตรา  (คณะวิศวกรรมศาสตร์)   

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นายชัยวัฒน์ ปินตา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ งานบุคลากร ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี 12110 

2. นายณพนันท์ จันทรานนท์ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นางสาวศิรประภา  วงศ์คตระกูล ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก 
อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นางสาวเจนจิรา เหล็กกล้า 
3. นายอดิศักดิ์ ขุนทอง 
4. นางสาวศิราวรรณ รัตนคม 
5. นายธนพันธ์ จันทร์อบ 
6. นายสุพจน์ โสภา 
๗. นายวรพล ดงทอง 
๘. นายศศิน  มีสวัสดิ์ 
๙. นายทิวากร  น้อยญาโน  

๑๐. นางสาวพิชชาพร จารุเฉลิมรัตน์ 
๑๑. นายทศพร ฤทธิ์คำรพ 
๑๒. นายณัฐวุฒิ รอดทุกข์  
๑๓. นายรชานนท์ ยานุพรม 
๑๔. นายปรัชกร เรือนจันทร์ 
๑๕. นางสาวกาญจนา ศรีโสภา 
๑๖. นายพิษณุ ดีแสน 
๑๗. นายศุภวิชญ์ เจ๊าลี่ 
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หมายเหตุ: รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๑๑ อัตรา 
 
ตำแหน่งที่ ๙ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)   
เพิ่มเติมจำนวน ๓ อัตรา  (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 
ตำแหน่งที่ ๑๐ เจ้าหน้าที่สำรวจและพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเลื่อมล้ำ (จังหวัดปทุมธานี)  
จำนวน 10 อัตรา  (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

หมายเหตุ:  รับสมัครเพิ่มเติม จำนวน ๔ อัตรา 
 

๑๘. นายณัฐวุฒิ เกตุทอง 
๑๙. นายสุวัฒน์ สกุลชาต 
๒๐. นางสาวสุดารัตน์ แก้วเวียง 
๒๑. นางสาวอรพรรณ ชูทอง 
๒๒. นายวัชรธร ปภาพัฒน์กุล 
๒๓. นายพัชระพงษ์  เพ็ชรสิน  
๒๔. นายไชยวัฒน์ ม่วงศรี 
๒๕. นางสาวพุทธธิดา  มาธิสัย 
๒๖. นายวีรพล กฐินทิพย์ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นายธีรศักดิ์ ส่งเสริม ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี     
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอ
ธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นางสาวทิพย์ตะวัน หนูชู 
๓. นางสาวนิตยา ประสงค์ผล 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นางสาวฑริกกา พงษ์ธานี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 
หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี 12110 

2. นางสาวจารุวรรณ เพกอง   
๓. นางสาวอนุสรณ์ แก้วสุนทร    
๔. นางสาวสายสุนีย์ ยาสูงเนิน 
๕. นายปรัชญาณัชญ์   ดวงใจ 
๖. นางสาวจุฑารัตน์   สุทธิรักษ์ 



 -๖- 

ตำแหน่งที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่นักพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (จังหวัดนครนายก)    
เพิ่มเติมจำนวน ๓ อัตรา  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นายอัชฌา  ดีนิสสัย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

๒. นางสาวณิชชา ศรีโสภา 
๓. นายพงศธร  ใหม่จันทร์ 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 
ตำแหน่งที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่นักพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (จังหวัดนครนายก) 
เพิ่มเติมจำนวน ๑๘ อัตรา  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นางสาวกัณณิกา จายะกัน  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นายนนท์ปวิธ หนูมาน้อย 
3. นายสิทธิชัย อ่ิมจิตร 
4. นายอำนวย วังยายฉิม 
5. นายสุรศักดิ์ อ้ายจันทึก 
6. นางสาวจารุวรรณ คงย้อย 
๗. นายถวัลย์ จำใจ 
๘. นางพัชรินทร์ คำสุวรรณ  
๙. นายณัชพล บัวพิมล 

๑๐. นางเพ็ญณี พงษ์ประวัติ 
๑๑. นางสาวกรรนิกา เล็กสุวรรณ 
๑๒. นางสาวปานปรียา แก่กล้า 
๑๓. นายศิริพงษ์ คูระนันท ์ 
๑๔. นายกรภัทร์ กิตติสิทธิชัย 
๑๕. นายนนทวัฒน์ รงศ์จำเริญ 
๑๖. นายอินทัช ประชานันท์ 
๑๗. นายภงศกร สุนทรวิภาต 
๑๘. นายภูริพงศ์ สารรัตน์  



 -๗- 

ตำแหน่งที่ ๑๓ เจ้าที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานทรัพยากรไผ่ (จังหวัดปราจีนบุรี) 
เพิ่มเติม จำนวน ๔ อัตรา  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 
ตำแหน่งที่ ๑๗ เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
พื้นถิ่น (จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจำนวน ๑๑ อัตรา  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รับจัดสรร 
 
รายช่ือสำรองส่วนกลาง   

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
1. นายกิตติภูมิ เป็นซอ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสียงสนั่น 
3. นายคมกริษ โพธิ์ศรี 
4. นางสาวปรายฟ้า สุบินนภารัตน์ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานที่รายงานตัว 
๑. นางสาววันดี ศรีดี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

๒. นางสาววิไลวรรณ เภาแก้ว 
๓. นายสมชาย บุรี 
๔. นางสาวจุรีรัตน์ เดสันเทียะ 
๕. นางสาวพัชรพร จำเนียรโพธิ์ 
๖. นางสาวกนกวรรณ มีอบ 
๗. นางสาวอารยา ศรีภู่ทอง 
๘. นายวิรัตน์ มาสว่าง 
๙. นางสาวสุภาพร ห้วยหงษ์ทอง 

๑๐. นางสาวมธุรส ขุนณาลัย 
๑๑. นางสาวลูกศร จิตแสง 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
๑. นางสาวทรรศิกา สุวรรณ 
๒. นางสาวนุศรา จันทร์ทา 
๓. นายพิชิต ชูมา 



 -๘- 

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
๔. นายวรรธนะ ศรีสุวรรณ 
๕. นางสาวจิตตากานต์ จันทรตัง 
๖. นายวราวุธ วังแปง 
๗. นายมานพ ยอดยิ่ง 


