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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสําหรบัตําแหน่ง (สมัภาษณ์)   

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
_______________________ 

  

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  
จํานวน  ๗  อัตรา  และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ไปแล้วน้ัน 

 

ในการน้ี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 
แข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  และมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสําหรับ
ตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา  (รายช่ือปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี )  

 

ระเบยีบปฏิบติัเก่ียวกับการสอบแข่งขนั 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม

กางเกงขาสั้น  เสื้อยืด  เสื้อไม่มีแขน  กางเกง-กระโปรงยีนส์ หรือรองเท้าไม่รัดส้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ   
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก

ให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณา 
ไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ 

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้า
รับการสอบคร้ังน้ี 
  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคาร 
ศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) และทาง 
www.rmutsb.ac.th หรือ  http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ



ตําแหน่งที่ ๑๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ สถานที่สอบ

๑ ๑๑-๐๐๘ นางสาววรรณิศา แก้วตาแสง เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๑๑-๐๐๙ นางสาวสุภาพร คําปลิว ห้อง ๒๓๘๑๕ ช้ัน ๘

๓ ๑๑-๐๑๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิศารัชช์ มณีวงษ์ อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)

๔ ๑๑-๐๑๒ นางสาวขนิษฐา ดํารงกุล

๕ ๑๑-๐๑๖ นางสาวอุสา ใสน่ิมนวน

๖ ๑๑-๐๒๐ นางสาวกัญญาวีร์ บุญประเสริฐ

๗ ๑๑-๐๓๖ นางสาวธนพร พานิชวงษ์

๘ ๑๑-๐๔๒ ว่าท่ีร้อยตรีอนุศักด์ิ ศิลาชัย

๙ ๑๑-๐๔๓ นางสาวจําปา กําเนิดคุณ

ตําแหน่งที่ ๒๑  ตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล  จํานวน  ๑  อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

กองกลาง

ชื่อ – สกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางพรทิพย์ มาลาพงษ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๓๑-๐๑๓ นางสาวดวงกมล นกอินทรีย์ ห้อง ๒๓๙๑๒ ชั้น ๙

๓ ๓๑-๐๑๗ นางสาววิไลลักษณ์ เมฆสอน อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)

๔ ๓๑-๐๑๘ นางสาวกรรณิกา บริบูรณ์

๕ ๓๑-๐๒๔ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์

๖ ๓๑-๐๒๗ นางสาวจุรีภรย์ รัตนวงษ์

๗ ๓๑-๐๓๑ นางสาวจิตรลดา กันนิกา

๘ ๓๑-๐๓๕ นางสาววลัยภรณ์ อรุณพันธ์

๙ ๓๑-๐๓๖ นางสาวภัทรวดี นาแถมพลอย

๑๐ ๓๑-๐๓๙ นางสาวธาวิณี เยื้องทิพย์

๑๑ ๓๑-๐๔๐ นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า

๑๒ ๓๑-๐๔๗ นางสาวสุพรรษา คําอยู่

๑๓ ๓๑-๐๗๐ นางสาวธีรารัตน์ สงวนผิว

๑๔ ๓๑-๐๗๓ นางราตรี มีสมบัติ

๑๕ ๓๑-๐๗๗ นางสาวนันทภรณ์ โกศลยืน

กองบริหารงานบุคคล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๔๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๔๑-๐๐๔ นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๒๓๙๐๔ ชั้น ๙

อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)

ตําแหน่งท่ี ๕๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๕๑-๐๐๑ นางสาวณชนก เรืองสอาด เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๒๓๙๐๕ ชั้น ๙

อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)

ตําแหน่งท่ี ๕๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๕๒-๐๐๘ นางกรรณิการ์ บุญจําเริญ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๕๒-๐๑๗ นายทักษิณ ยิ้มงาม ห้อง ๒๓๙๐๕ ชั้น ๙

๓ ๕๒-๐๒๒ นางสาวกุลประภัสสร์ สุขเจริญนุกูล อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)

ช่ือ – สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่ือ – สกุล


