
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
เรื่อง  รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ เพิ่มเติม (ครัง้ที่ ๓) 
--------------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ จ านวน 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 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ด าเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 
และด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศไปรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมท างานโครงการจ้างงาน 
ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยให้ถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัว พร้อมน าเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย 

๑. ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล, ทะเบียนสมรส, Resume หรือ ใบประกาศ

เกียรติคุณต่าง ๆ 
๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จ านวน ๑ ฉบบั 

   
        ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓    กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
 
 
 



 -๒- 

รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะ ๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) 

 
ต าแหน่งที่ ๒ เจ้าหน้าที่บริการวิชาการผลติภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร. ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)  
เพิ่มเติม จ านวน ๑ อัตรา (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย)    

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นาย รัชพนธ์ มาอินทร์ ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. 
ณ ศูนย์ผลิตและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีเลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต าบล
ประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130  

  
  

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 

ต าแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าทีส่ ารวจและเก็บข้อมูล (วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติม จ านวน ๑ อัตรา (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)    

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นายธนกฤต  สุทธิจิตต ์ ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น ๑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 
ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
  

ต าแหน่งที่ ๔ เจ้าหน้าที่ส ารวจและเก็บข้อมูลเพื่อการฝึกอบรม (จังหวัดปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจ านวน ๓ อัตรา  (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)   

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ปัญจร ี ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นายรัชตะ  ธิติธนลักษณ ์
3. นายณัฐพงษ์  จันกระจ่าง 
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ต าแหน่งที่ ๕ เจ้าหน้าที่ส ารวจและเก็บข้อมูล เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน (จังหวัดปทุมธาน)ี 
เพิ่มเติมจ านวน ๓๘ อัตรา  (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร)์   

หมายเหตุ: รบัสมัครเพิ่มเติม จ านวน ๑๙ อัตรา 
 

ต าแหน่งที่ ๘ เจ้าหน้าที่ประสานงานและชว่ยงานวิจัยและบริการวิชาการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์/หอพัก/
ชุมชนโดยรอบ มทร ธัญบรุ ีจ ปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจ านวน ๑๑ อัตรา  (คณะวศิวกรรมศาสตร์)   

หมายเหตุ: รบัสมัครเพิ่มเติม จ านวน ๖ อตัรา 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นางสาวจงกล มาช่วย ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ส านักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นายสุรศักดิ์ ศรีวสุทธิ ์
3. นาย.อภิวันท์ สุขโหต ุ
4. นางสาวนันทนา เจริญจันทร ์
5. นายธนกิจ เอี่ยมทรัพย ์
6. นายนพกร ไหมสมบญุ 
๗. นางสาวทิพย์ธัญญา เสถียร 
๘. นางสาวพรพิมล เป็นสุข 
๙. นายสุธนากรณ์  ปัญญาทะ 

๑๐. นางสาวนภัทร  เปียแก้ว 
๑๑. นางสาวภัทริดา  ราชวงษา  
๑๒. นางสาวณิชารีย์  ยงเพชร  
๑๓. นางสาววิชญาดา  พานิชย์  
๑๔. นางสาวนพรักษ์ ค าเนียม  
๑๕. นางสาวพรกมล นาคอินทร ์  
๑๖. นายธีรเมธ ไม้พานิช  
๑๗. นางสาวสายสุนีย์ ยาสูงเนิน  
๑๘. นางสาววนิดา ใคร่ครวญ  
๑๙. นางสาวสุปราณี โพธิภิรมย์  

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นางสาวธัชเศษฐ์ วชิรปัญญาโรจน์ ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นายอภิชาติ นาคประเสริฐ 
3. นายวิศรุต  บัวประเสริฐ 
4. นายชลพล เกิดเผือก 
5. นางสาววรินยุพา แรงรายบุญ 
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ต าแหน่งที่ ๙ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี จังหวัดปทมุธานี)   
เพิ่มเติมจ านวน ๒ อัตรา  (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 

ต าแหน่งที่ ๑๐ เจ้าหน้าที่ส ารวจและพัฒนาเศรษฐกิจและลดความเลือ่มล้ า (จังหวดัปทุมธาน)ี  
จ านวน ๗ อัตรา  (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 
ต าแหน่งที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่นกัพัฒนาและยกระดับผลิตภณัฑ์ OTOP (จังหวัดนครนายก)    
เพิ่มเติมจ านวน ๑ อัตรา  (สถาบนัวิจัยและพัฒนา) 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นายณัฐวุฒิ  ตรีกลางดอน ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

  
  

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. ดร.กิตติพันธ์ หันสมร ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะเทคโนโลย ี    
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นางสาวสาวิตรี บุญประเสรฐิ 
  

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นางสาวผกาวดี   ข าแนม ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 
หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  จังหวดั
ปทุมธานี 12110 

2. นางสาวกฤษญา   ไชยฮะ 
๓. นางสาวอุษามณี   สันติเวศม์  
๔. นายทศพล   คา้ทันเจริญ 
๕. นางสาวปวริศา   ดาวท่าน 
๖. นางสาวกนกพร   จตุพรเทียนชัย 
๗. นางสาวณัฐนร ี  สืบนุการณ ์



 -๕- 

ต าแหน่งที่ ๑๒ เจ้าหน้าที่นกัพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (จังหวัดนครนายก) 
เพิ่มเติมจ านวน ๑๔ อัตรา  (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 
ต าแหน่งที่ ๑๓ เจ้าที่ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานทรัพยากรไผ ่(จังหวัดปราจีนบุรี) 
เพิ่มเติม จ านวน ๕ อัตรา  (สถาบนัวิจัยและพัฒนา) 

หมายเหตุ: รบัสมัครเพิ่มเติม จ านวน ๑ อตัรา 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นางสาวนิธิพร โพธ์ิภักดี ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นายสมพงษ์ แสนศักดิ ์
3. นางนิชมน เมลืองศิลป ์
4. นางสาวผกาวัลย์ เหล่าชัย 
5. นายพงศ์ศิริ อรุณไพร 
6. นายปราโมทย์ เจริญพร 
๗. นายค าไส ล้ าละออ 
๘. นายประวัติ มุ่งเจริญรัตน ์
๙. นายวิรัตน์ วัฒนวิเชียร 

๑๐. นายจิรวัฒน์ อิ่มจิตร 
๑๑. นางสาวเจนการ ชูเชิด  
๑๒. นายชิษณุชา ประมวลทรัพย ์
๑๓. นางสาวมณฑิตา ทาส ี  
๑๔. นางพิชญ์อาภา แจ้งโพธ์ินาค 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
1. นายศรายุธ เสียงใส ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

2. นางสาวสุพัตรา สวนไผ ่
3. นางสาวบงกช บุญมูล 
๔. นางสาววรัศรา ช่วยมี 



 -๖- 

ต าแหน่งที่ ๑๗ เจ้าหน้าที่ส ารวจและเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการของเสียและสร้างมลูคา่เพิม่ผลิตภัณฑ์
พื้นถิ่น (จังหวดัปทุมธานี) 
เพิ่มเติมจ านวน ๔ อัตรา  (สถาบนัวิจัยและพัฒนา) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 
ต าแหน่งที่ ๑๘ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง 
จ านวน ๓ อัตรา  (สถานีวิทยุกระจายเสียง) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 
 
ต าแหน่งที่ ๑๙ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์
จ านวน ๒ อัตรา  (สถานีวิทยุกระจายเสียง) 

หมายเหตุ: ครบอัตราที่ได้รบัจัดสรร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
๑. นายพงษ์ศธร ตติยะรัตน์ ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เลขที่ 39 หมู่ 1 ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

๒. นางสาวกนกรัตน์ เกียรติพันธ์ุสดใส 
๓. นางสาวสมฤทัย พุฒผา 
๔. นางสาววสุนธรา กดีทอง 
  
  

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
๑. นายรชต อินทรสาล ี ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร. ธัญบุรี ชั้น 2  
เลขที่ 214-216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

๒. นายอนุรักษ์ หางนาค 
๓. นายธนสรณ์ สมใจเตียบ 
  
  
  

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุ สถานทีร่ายงานตัว 
๑. นางสาวอินทิรา กระสีเสม ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกมารายงานตัว 

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร. ธัญบุรี ชั้น 2  
เลขที่ 214-216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

๒. นางสาวพนิดา สาระไชย 
  
  
  
  


