
  
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
                     

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ จํานวน  ๗๑  อัตรา  น้ัน   
 

 บัดน้ี  คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
และภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันดังน้ี   

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม 
ตําแหน่งที่ ๑๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๑-๐๐๒ นางสาวอรพรรณ มะรุมเมือง  

๒ ๑๑-๐๐๕ นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
ตําแหน่งที่ ๒๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๒๑-๐๐๓ นายนพนันท์ คงสมบูรณ ์  

๒ ๒๑-๐๐๑ นางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก  
 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตําแหน่งที่ ๓๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๓๑-๐๐๓ นางสาวสุริสา เลิศฤทธ์ิ  

๒ ๓๑-๐๐๕ นายวธัญญู วัฒนา  

๓ ๓๑-๐๑๔ นางสาวภาวิณี นาคชุ่ม  

๔ ๓๑-๐๑๗ นางสาวสุณิสา สุขไสยา  

๕ ๓๑-๐๐๒ นางสาวบัวทิพย์ สนทอง  

๖ ๓๑-๐๑๐ นางสาวมลฤดี สุภีแดน  

๗ ๓๑-๐๐๑ นางสาวบัญจรัตน์ นิรโศก สํารองอันดับที่ ๑ 

 
 



 ๒
 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๓๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๘ ๓๑-๐๑๕ นางสาวกุลธิดา มีแก้ว สํารองอันดับที่ ๒ 

๙ ๓๑-๐๐๖ นางสาวบุษกร บุญช่วย สํารองอันดับที่ ๓ 

๑๐ ๓๑-๐๐๗ นางสาวพัชรา สุขสวัสด์ิ สํารองอันดับที่ ๔ 

๑๑ ๓๑-๐๑๒ นางสาวดวงมณี งามภักด์ิ สํารองอันดับที่ ๕ 

๑๒ ๓๑-๐๐๘ นางสาวจันทิมา ป่ินสุวรรณ สํารองอันดับที่ ๖ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตําแหน่งที่ ๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๔๑-๐๐๒ นางสาวณัฐลดา ทองวิวัฒน์  

๒ ๔๑-๐๐๑ นางสาวสุจิรา มากประมูล  

๓ ๔๑-๐๐๓ นายนฤนาท เพ็งหมื่นราช  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ตําแหน่งที่ ๕๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๕๑-๐๐๗ นางสาวดรุณี ดวงจินดา  

๒ ๕๑-๐๐๓ นางสาวรินรดา หนูไชยแก้ว  

๓ ๕๑-๐๐๖ นายปัญญา ลูกพลับ  

๔ ๕๑-๐๐๒ นางสาวอารมณ์ พลเสน สํารองอันดับที่ ๑ 

๕ ๕๑-๐๐๔ นางสาวกรกัญญา ย้ิมแย้ม สํารองอันดับที่ ๒ 

๖ ๕๑-๐๐๕ นางพรพรรณ สุขก้อน สํารองอันดับที่ ๓ 

๗ ๕๑-๐๐๑ นายธงชัย ฉายอรุณ สํารองอันดับที่ ๔ 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
ตําแหน่งที่ ๖๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๖๑-๐๐๑ นางสาวปทิตตา ชินประหัษฐ์  

๒ ๖๑-๐๐๒ นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์  
 
 



 ๓
 

กองกลาง 
ตําแหน่งที่ ๗๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๗๑-๐๐๖ นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล  

๒ ๗๑-๐๐๒ นางสาวอรอุมา อารีชม  

๓ ๗๑-๐๐๔ นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง  

๔ ๗๑-๐๐๑ นางสุวิภา ภู่มณี  

๕ ๗๑-๐๐๘ นางสาวฤทัย เที่ยงแก้ว  

๖ ๗๑-๐๑๐ นายพีรวิชญ์ พิกุล  

๗ ๗๑-๐๐๓ นางรุ้งนภา อู่ทรัพย์  

๘ ๗๑-๐๐๕ นางเอ้ือมเดือน สมร  

๙ ๗๑-๐๑๓ นางสาวเจนจิรา ศักด์ิสองเมือง  

๑๐ ๗๑-๐๐๙ นายโฆษิต มีคุณกิจ  

๑๑ ๗๑-๐๐๗ นางสาวพรทิพย์ ขันธิโชติ  

๑๒ ๗๑-๐๑๑ สิบเอกนนทชัย สิงห์ห่วง  
 

ตําแหน่งที่ ๗๒ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๗๒-๐๐๒ นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์  

๒ ๗๒-๐๐๑ นางสาวณัฏฐา สุขเกษม  
 

กองคลัง 
ตําแหน่งที่ ๘๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๘๑-๐๐๓ นายชัยสิริ ปรีดา  

๒ ๘๑-๐๐๒ นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร  

๓ ๘๑-๐๐๑ นางสาวพัชรี เอ่ียมถิน  
 

ตําแหน่งที่ ๘๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๘๒-๐๐๑ นางสาววารี ศิริวัฒน์  

 
 
 



 ๔
 

กองนโยบายและแผน 
ตําแหน่งที่ ๙๒ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๙๒-๐๐๑ นางสาวพรวิไล เย็นวัฒนา  
 

กองบริหารทรพัยากรนนทบรุี 
ตําแหน่งที่ ๑๑๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๑๑-๐๐๑ นางสาวจุฑา ยอดศิลป  
 

ตําแหน่งที่ ๑๑๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๑๒-๐๐๑ นางสาวสุจิตรา ฉายอรุณ  
 

ตําแหน่งที่ ๑๑๓ ตําแหน่งบุคลากร 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๑๓-๐๐๕ นางสาวทรงศรี ทองโปร่ง  

๒ ๑๑๓-๐๐๓ นางรุ้งอารีย์ จารุเดชา สํารองอันดับที่ ๑ 

๓ ๑๑๓-๐๐๗ นางเกสร พรหมหล้าวรรณ สํารองอันดับที่ ๒ 

๔ ๑๑๓-๐๐๖ นางดวงใจ สุจิตธรรมกุล สํารองอันดับที่ ๓ 
 

กองบริหารทรพัยากรสุพรรณบุร ี
ตําแหน่งที่ ๑๒๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๒๑-๐๐๑ นางสาวสุมาลี พิศเพียร  
 

ตําแหน่งที่ ๑๒๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๒๒-๐๐๑ นางสาวสาธิยา ปลื้มป่ัน  

 
 
 
 
 
 
 



 ๕
 

กองบริหารทรพัยากรวาสุกร ี
ตําแหน่งที่ ๑๓๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๓๑-๐๐๑ นางสาวธัญชนก ภู่สละ  
 

ตําแหน่งที่ ๑๓๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช ี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๓๒-๐๐๑ นางสาวสาวิตรี หาเรือนทรง  
 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตําแหน่งที่ ๑๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๔๑-๐๐๑ นางชนัต เดชธรรม  
 

ตําแหน่งที่ ๑๔๓ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๔๓-๐๐๔ นายสุวิชัย แช่มช่ืน  
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตําแหน่งที่ ๑๖๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๖๑-๐๐๑ นางสาววาสนา ย้ิมอ่ิม  

๒ ๑๖๑-๐๐๒ นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก  
 

ตําแหน่งที่ ๑๖๒ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา   

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

๑ ๑๖๒-๐๐๒ นายทัตเทพ อยู่บรรพต  

๒ ๑๖๒-๐๐๔ นายปรีชา ไตรรุ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามลําดับใน
บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันด้วยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัคร  โดยให้ผู้ผ่านการ
สอบแข่งขันมารายงานตัว ในวันที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล  
สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)  ห้อง ๒๓๓๑๖ ช้ัน ๓  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  (ภายในศูนย์หันตรา)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมหลักฐาน  ดังน้ี     

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๕  ฉบับ   
๒. สําเนาทะเบียนบ้านจํานวน  ๕  ฉบับ   
๓. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาสีดํา  ไม่สวมชุดครุย  ขนาด ๑ น้ิว  จํานวน ๔ รูป 
๔. ใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ตัวจริง  พร้อมสําเนาหน้า-หลัง  จํานวน  ๒  ฉบับ 
๕. ใบสุทธิ หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอย่างใด  

อย่างหน่ึง  ตัวจริง  พร้อมสําเนา  จํานวน  ๒  ฉบับ   
๖. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. 

รับรองไว้ไม่เกิน ๑  เดือน (แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศน้ี)  

๗. สําเนาบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม (ถ้ามี) ๒ ฉบับ 
๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล,สําเนา

ทะเบียนสมรส,สําเนาใบสําคัญการหย่า,สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสตาย) จํานวน  ๔  ฉบับ 

๙. หนังสือขอให้ไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่  ๑๘ 
สิงหาคม  ๒๕๕๘     

๑๐. ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  และตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
แนบอากรแสตมป์  ๑๘ บาท  จํานวน ๒ ชุด       

 

ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๑  กันยายน  
๒๕๕๘  เป็นต้นไป   

  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล  คล่องคํานวณการ) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 
 
 
 
  



ใบรับรองแพทย 
   

             สถานที่ตรวจ………………………………………………………………. 
       วันที…่…………………เดือน……………………………….พ.ศ…………….. 
 

 ขาพเจา  นายแพทย/แพทยหญิง.……………...……………………………….………………………………………….………….. 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขที…่…………………………………………………………………………………………………………………….… 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจําหรืออยูที…่…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่อยู (ที่สามารถติดตอได)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรดวย)…………………………………………………………………………………………………………….
แลวเมื่อวันที…่……………………เดือน…………………………………………………………………พ.ศ……………………………………….ขอรับรองวา 
 
 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………….ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ
จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฏอาการและแสดงของโรคตามมาตรา 7(ข)(2)แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดลักษณะตองหามของผูที่จะเขารับราชการ 
ในสถาบันอุดมศึกษาวาตองไมเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549  ไดพิจารณาแลวมีมติโรคตองหาม
ดังนี้ 

(1) วัณโรคในระยะอันตราย 
(2) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(4) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังทีป่รากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

ในหนาที ่
(5) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที ่

 

 สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย.…………………………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ลงชื่อ……………………………………………………………..แพทยผูตรวจรางกาย 
 
 
 

หมายเหต ุ (1)  ตองเปนแพทยซึ่งไดขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใดหรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองใหออกจากราชการ 
  (3)  ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย  
   


