
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ 

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
----------------------------------- 

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่  3 มกราคม 2566              
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้ด าเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 
2565 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สัมภาษณ์) ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ดังนี้ 

1. ต าแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จ านวน 2 อัตรา  
2. ต าแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย    จ านวน 1 อัตรา 

ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 

  บัดนี้  การสอบคัดเลื อกได้ เสร็ จสิ้ นแล้ ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๒)                                
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ที่ 1554/๒๕๖๕ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีก ากับ               
การบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๑. การรายงานตัวเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานตามภารกิจ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ รายช่ือผู้ใดมีขีดเส้นใต้ถือว่าผู้นั้นอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุเป็นพนักงานตามภารกิจ 
และให้ผู้นั้นไปรายงานตัวด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 
อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ถือว่าประกาศนี้
เป็นหนังสือเรียกให้ไปรายงานตัวด้วยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลา ที่ก าหนด 
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเป็นพนักงานตามภารกิจจากผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  ๒. การรายงานตัวตามข้อ ๑ ต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  ๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมถ่ายส าเนา ๒ ฉบับ 
  ๒.๒ ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา ๑ ฉบับ 
  ๒.๓  ส าเนาใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบส าคัญอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒.๔ เปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ได้ทุกสาขา)พร้อมส าเนาหน้าสมุดบัญชี จ านวน ๑ ฉบับ 
  ถ้าหลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวตามข้อ ๒ ของผู้ใดไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน         
จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเป็นพนักงานตามภารกิจจากผลการคัดเลือกครั้งนี้โดย ไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

     ประกาศ  ณ  วันที่  13  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

 
 
 

  (อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ) 
                          รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
    



ต ำแหน่งที ่ 1 นักปฏบิตักิำรอุดมศึกษำ
ปฏบิตัหิน้ำที ่ณ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และนวัตกรรม

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร จ ำนวนอัตรำ/เงินเดอืน
๑ ๐๐๑ นายอดุม ศรีใจ ๑ อตัรา/

18,000.- บาท

หมำยเหตุ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ล าดับที ่๑ ใหม้ารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4
อาคารสรรพวิชญบ์ริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เลขที ่๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที ่1 กุมภำพันธ์ 2566
เวลา ๐๘.๓๐ น.
และรายงานตัวปฏบิัติหน้าที ่ณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

บญัชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลอืกพนักงำนตำมภำรกิจ
แนบทำ้ยประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก

ลงวันที ่13 มกรำคม 2566

ชื่อ - สกุล



ต ำแหน่งที ่ 2 นักปฏบิตักิำรอุดมศึกษำ
ปฏบิตัหิน้ำที ่ณ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และนวัตกรรม

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร จ ำนวนอัตรำ/เงินเดอืน
๑ ๐๐๑ นางสาวศิษฐาปนี ชัยสาร ๑ อตัรา/

นางสาวกนกวรรณ บุญกอ่เกื้อ 18,000.- บาท
นายทนง วงษาโสม
นางสาวณภชิยา หอมกล่ิน

หมำยเหตุ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ล าดับที ่๑ ใหม้ารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4
อาคารสรรพวิชญบ์ริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เลขที ่๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที ่1 กุมภำพันธ์  2566
เวลา ๐๘.๓๐ น.
และรายงานตัวปฏบิัติหน้าที ่ณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

บญัชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลอืกพนักงำนตำมภำรกิจ
แนบทำ้ยประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก

ลงวันที ่13 มกรำคม 2566

ชื่อ - สกุล



ต ำแหน่งที ่ 3 ลกูจำ้งมหำวิทยำลยั
ปฏบิตัหิน้ำที ่ณ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์และนวัตกรรม

ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัผู้สมคัร จ ำนวนอัตรำ/เงินเดอืน
๑ ๐๐๑ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองค า ๑ อตัรา/

10,430.- บาท

หมำยเหตุ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ล าดับที ่๑ ใหม้ารายงานตัว ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4
อาคารสรรพวิชญบ์ริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เลขที ่๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที ่1 กุมภำพันธ์  2๕๖6
เวลา ๐๘.๓๐ น.
และรายงานตัวปฏบิัติหน้าที ่ณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

บญัชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลอืกพนักงำนตำมภำรกิจ
แนบทำ้ยประกำศมหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก

ลงวันที ่13 มกรำคม 2566

ชื่อ - สกุล


