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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  จํานวน  ๕  อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันที่ ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

 ทั้งน้ี  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม
กางเกงขาสั้น  เสื้อยืด  เสื้อไมม่ีแขน  กางเกง-กระโปรงยีนส์ หรือร้องเท้าไม่รัดส้น จะไมอ่นุญาตให้เข้าสอบ   

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 

๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่

อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ 

๔. การเข้ารับการสอบ  ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

๔.๑   งดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ 

๔.๒   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง 

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

๔.๔   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 

๔.๕   ผู้ เข้าสอบที่ ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้ว   

๓๐  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามตําแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาที่กําหนด

ในตารางการสอบ  ผู้ที่เข้ารับการสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับ  ให้ตกและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่

สมัครอีก 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่    ๒๒  สงิหาคม  ๒๕๕๗  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
ทุกตําแหน่ง 
๑.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (๔๐ คะแนน) 
ทดสอบดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบัตริาชการ  
-   พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-     ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิวา่ด้วยการบริหารงานบุคคล  สาํหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอ้บงัคับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดา้นภาษาและความคิด ไดแ้ก่  ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร ์

วันอังคารท่ี ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันอังคารท่ี ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 
๑ ความรู้พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓.กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์, พระราชบญัญตัิว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ 
๔.การติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 

ปฏิบัต ิ๒๐ คะแนน : การออกแบบและพัฒนา Web application ,การจัดการฐานข้อมลู 

๒.๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

ทฤษฎ ี๖๐ คะแนน   
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 
๒. ความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ 
๓. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินทางคลัง การเก็บรักษาและนําส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
๕. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญช ี

**ผู้สมัครสามารถนําเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้**  
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่    ๒๒  สงิหาคม  ๒๕๕๗  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันอังคารท่ี ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๓ ตําแหน่งบุคลากร 
ทฤษฎี (๖๐ คะแนน) 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 
๔. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจํามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงาน มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 
๗. ความรู้เก่ียวกับประกันสังคม 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนค่าตอบแทนของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๙. การบริหารงานบุคคล 
๑๐.ระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
๒.๔ ตําแหน่งบรรณารักษ์ 

ทฤษฎี ๒๐ คะแนน 
๑. ความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ สารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
เทคนิคใหม่ๆ ด้านห้องสมุด 
- ประเภทของหอ้งสมุด และประเภทของหนังสือ 
- การเลือกและวิเคราะห์หนังสือ 
- การจัดหมวดหมูห่นังสือ 
- บรรณานุกรม 
- ดัชนีวารสาร 
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตจิดแจ้งการพิมพ ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปฏิบัต ิ๔๐ คะแนน 
- Ms.office 
- แคทตาล็อคหนังสือ 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่    ๒๒  สงิหาคม  ๒๕๕๗ 

รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ   

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑๑-๐๐๑ ถึง ๑๑-๐๐๓ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ ห้อง E-learning 

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๑-๐๑๓ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๑๔ 

๓. บุคลากร ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๔๕ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๘๒๐ 

 ๓๑-๐๔๖ ถึง ๓๑-๐๙๐ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๒๐ 

 ๓๑-๐๙๑ ถึง ๓๑-๑๑๑ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๐๘ 

๔. บรรณารักษ ์ ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๐๒ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ ห้อง E-learning 
 

 

ความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ   

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

เวลา  ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑๑-๐๐๑ ถึง ๑๑-๐๐๓ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๑๔ 

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๑-๐๑๓ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๑๔ 

๓. บุคลากร ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๔๕ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๘๒๐ 

 ๓๑-๐๔๖ ถึง ๓๑-๐๙๐ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๒๐ 

 ๓๑-๐๙๑ ถึง ๓๑-๑๑๑ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๐๘ 

๔. บรรณารักษ ์ ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๐๒ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๑๔ 
 

สถานทีส่อบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นายบุรินท์ สุภีวี

๒ ๑๑-๐๐๒ นายปรีชา ไตรรุ่ง

๓ ๑๑-๐๐๓ นายกฤษณ์ เรืองชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นางสาวขวัญชนก สาระยิง

๒ ๒๑-๐๐๒ นางสาวศิริเพ็ญ เมาฬีทอง

๓ ๒๑-๐๐๓ นางสาวบัญจรัตน์ นิรโศก

๔ ๒๑-๐๐๔ นางสาวสุมาลี พิศเพียร

๕ ๒๑-๐๐๕ นางสาวนันท์นภัส หงษ์ทองสุก

๖ ๒๑-๐๐๖ นางสาวปรียานุช เชื้อรอด

๗ ๒๑-๐๐๗ นางอัญชลี เมืองเจริญ

๘ ๒๑-๐๐๘ นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร

๙ ๒๑-๐๐๙ นางสาวแสงแข แก้วจีน

๑๐ ๒๑-๐๑๐ นางสาววันทนา เกษมพงษ์

๑๑ ๒๑-๐๑๑ นางสาวศิริพร เมืองใหญ่

๑๒ ๒๑-๐๑๒ นางสาวพรทิพย์ ปิ่นรัตน์

๑๓ ๒๑-๐๑๓ นางสาววิภา สมรัต

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางสาวชนกสุดา พัฒนคิมหันต์

๒ ๓๑-๐๐๒ นายภาณุวัตร กัลพงษ์

๓ ๓๑-๐๐๓ นางสาวปรีดาพร สุขเจริญ

๔ ๓๑-๐๐๔ นางสาวเบญจวรรณ บุญส่งไพโรจน์

๕ ๓๑-๐๐๕ นางสาวพัชรา สุขสวัสดิ์

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาวสิริพร หามนตรี

๗ ๓๑-๐๐๗ นางสาวชมภู่ อิงบุญ

๘ ๓๑-๐๐๘ นางสาวสุวิมล สวัสดี

๙ ๓๑-๐๐๙ นางสาววิไลพร เตียวหุน

๑๐ ๓๑-๐๑๐ นางสาวศุจีภรณ์ เฉลิมสาร

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นางสาววราภรณ์ ผ่องวาสนา

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นางสาวกฤติกา ฤกษ์ยินดี

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นางสาวจุรีพร ดวงภักดี

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาวแสงสุรีย์ อวนศรี

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นายพาวิน พริบไหว

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นายศิวดล อยู่สุข

๑๗ ๓๑-๐๑๗ นางสาวรัตติกร มีสง่า

๑๘ ๓๑-๐๑๘ นายวงศธร สุวรรณกิจ

๑๙ ๓๑-๐๑๙ นางสาวปวีณา อากาศเย็น

๒๐ ๓๑-๐๒๐ นายกองพล ต้ังสกุล

๒๑ ๓๑-๐๒๑ นางสาวขนิษฐา สุขจิตร

๒๒ ๓๑-๐๒๒ นางสาวกัลยาณี โอวกุล

๒๓ ๓๑-๐๒๓ นางสาวอินทิรา เรืองปราชญ์

๒๔ ๓๑-๐๒๔ นายประกาศิต จิตรนิจ

๒๕ ๓๑-๐๒๕ นางสาวสุชาดา ปทัมะศิริ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๒๖ ๓๑-๐๒๖ นางสาวพรพิมล สาใจ

๒๗ ๓๑-๐๒๗ นางจีรภา คํายา

๒๘ ๓๑-๐๒๘ นายกฤชพล กาญจนลักษณ์

๒๙ ๓๑-๐๒๙ นายมาโนช เตชะดิลก

๓๐ ๓๑-๐๓๐ นางสาวมณฑาทิพย์ พ่ึงทวี

๓๑ ๓๑-๐๓๑ นายรณชัย คะระนันท์

๓๒ ๓๑-๐๓๒ นางสาวอัจฉรา รุ่งทอง

๓๓ ๓๑-๐๓๓ นางสาวณรินทรณ์ จาดแก้ว

๓๔ ๓๑-๐๓๔ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์

๓๕ ๓๑-๐๓๕ นางสาวโสรญา ดีประเสริฐ

๓๖ ๓๑-๐๓๖ นางสาวนวภา ศิริมณี

๓๗ ๓๑-๐๓๗ นางสาวสุมาลี ศิริมงคล

๓๘ ๓๑-๐๓๘ นางสาวจารุพร ขันธนันท์

๓๙ ๓๑-๐๓๙ นางสาวดวงเดือน ประทุมชัย

๔๐ ๓๑-๐๔๐ นายธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๔๑ ๓๑-๐๔๑ นางสาวอาทิตยา วังคะออม

๔๒ ๓๑-๐๔๒ นางสาวศรวณีย์ ชาญนอก

๔๓ ๓๑-๐๔๓ นางสาวจุรีลักษณ์ สายคง

๔๔ ๓๑-๐๔๔ นางสาวมณีรัตน์ ภู่วาว

๔๕ ๓๑-๐๔๕ นางสาววิริญ สุภากาย

๔๖ ๓๑-๐๔๖ นางสาวอภิญญา เพียรดี

๔๗ ๓๑-๐๔๗ นายอรรถพล สวัสดิพงษ์

๔๘ ๓๑-๐๔๘ นางสาวปรียาภรณ์ อัครเมธาวงศ์

๔๙ ๓๑-๐๔๙ นางสาวขนิษฐา ผลวงษ์

๕๐ ๓๑-๐๕๐ นางสาวรักชนก แสงผดุง



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๕๑ ๓๑-๐๕๑ นางสาวพรพรรณ อินทร์ทอง

๕๒ ๓๑-๐๕๒ นางสาวภัทรพร มานะทัศน์

๕๓ ๓๑-๐๕๓ นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีบัว

๕๔ ๓๑-๐๕๔ นางสาวปัทมา ปัตถา

๕๕ ๓๑-๐๕๕ นางสาวณัฐฏชา คุณเผือก

๕๖ ๓๑-๐๕๖ นายนที เกาะเรียนไชย

๕๗ ๓๑-๐๕๗ นางสาวจิตชนก อํ่าเอ่ียม

๕๘ ๓๑-๐๕๘ นางสาวศรนรินทร์ หลีฮวด

๕๙ ๓๑-๐๕๙ นางสาวนริศรา รารามนัติ

๖๐ ๓๑-๐๖๐ นางสาวรําบีซา แสงอรุณ

๖๑ ๓๑-๐๖๑ นางสาวศิรประภา เลิศสรรพทรัพย์

๖๒ ๓๑-๐๖๒ นางสาวศิญากร ตามเพ็ชร์เติม

๖๓ ๓๑-๐๖๓ นางสาวศรัญญา ลายนารี

๖๔ ๓๑-๐๖๔ นางสาวประภาภรณ์ เลก็สกุล

๖๕ ๓๑-๐๖๕ นางสาวขวัญเรือน อ่างรัมย์

๖๖ ๓๑-๐๖๖ นางสาวศิริภา มงคลไทย

๖๗ ๓๑-๐๖๗ นางสาวบุณยานุช ชตะเสวี

๖๘ ๓๑-๐๖๘ นางสาวภัทราพร สุวรรณคช

๖๙ ๓๑-๐๖๙ นางสาวขนิษฐา ยิ่งคิด

๗๐ ๓๑-๐๗๐ นางสาวษิญาภา ชัยกุลเทวินทร

๗๑ ๓๑-๐๗๑ นางสาวศศิธร วารีรักษ์

๗๒ ๓๑-๐๗๒ นางสาวโสรยา สุภาผล

๗๓ ๓๑-๐๗๓ นางสาวสุนันทา สํารวมมาตย์

๗๔ ๓๑-๐๗๔ นางสาวธันยา คานทํา

๗๕ ๓๑-๐๗๕ นางสาวเบ็ญจมาศ งอยหล้า



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๗๖ ๓๑-๐๗๖ นางสาวดรุณี ดวงจินดา

๗๗ ๓๑-๐๗๗ นางสาวชีวนาถ ช่างไม้

๗๘ ๓๑-๐๗๘ นางสาวธิดารัตน์ หามนตรี

๗๙ ๓๑-๐๗๙ นายทศพล พลทอง

๘๐ ๓๑-๐๘๐ นางสาวสุปราณี โลหะประภากุล

๘๑ ๓๑-๐๘๑ นายเฉลิม จันทร์จุ่น

๘๒ ๓๑-๐๘๒ นางสาวชุติมา เพ่งสุข

๘๓ ๓๑-๐๘๓ นายณรงค์ฤทธิ์ วุฒิเดช

๘๔ ๓๑-๐๘๔ นางสาวสแกวัญ ภัทรพิทักษ์

๘๕ ๓๑-๐๘๕ นางสาวอรพรรณ วงษ์กฤษณ์

๘๖ ๓๑-๐๘๖ นายสุวิทย์ กาดีโรจน์

๘๗ ๓๑-๐๘๗ นางสาวเนตรทราย แย้มสอาด

๘๘ ๓๑-๐๘๘ นางสาวสิริสุดา รอดทอง

๘๙ ๓๑-๐๘๙ นางสาวสายรุ้ง แก้วเข่ือน

๙๐ ๓๑-๐๙๐ นางสาวภรภัทร ทองละมูล

๙๑ ๓๑-๐๙๑ นางสาวพภัสสรณ์ จําปีเทศ

๙๒ ๓๑-๐๙๒ นางสาวฐิติมาลี เสาร์สูงเนิน

๙๓ ๓๑-๐๙๓ นางสาวพรจรัส ดาวเรือง

๙๔ ๓๑-๐๙๕ นายพรพจน์ ศรีรัตนพัฒน์

๙๕ ๓๑-๐๙๖ นางสาวอลิสา ยี่สุ่นศรี

๙๖ ๓๑-๐๙๗ นางสาวอัจจิมา ยี่สุ่นศรี

๙๗ ๓๑-๐๙๘ นางสาวสุดารัตน์ ไชยะป๋าน

๙๘ ๓๑-๐๙๙ นายอนิรุตติ์ ฤกษ์นาวี

๙๙ ๓๑-๑๐๐ นายอนนท์ ชินวงษ์

๑๐๐ ๓๑-๑๐๑ นางสาวสุคนธา คชารัตน์



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๑๐๑ ๓๑-๑๐๒ นางสาวภาวิณี แช่มช้อย

๑๐๒ ๓๑-๑๐๓ นางสาวอุษณีษ์ พรมสูง

๑๐๓ ๓๑-๑๐๔ นางสาวเบญจวรรณ สังข์บุญชู

๑๐๔ ๓๑-๑๐๕ นางสาววรรณิษา สังข์เมือง

๑๐๕ ๓๑-๑๐๖ นายปัญจลักษณ์ วานิช

๑๐๖ ๓๑-๑๐๗ นายนิวัฒน์ ทองคํา

๑๐๗ ๓๑-๑๐๘ นางสาวปัทมา คงสนธิ

๑๐๘ ๓๑-๑๐๙ นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง

๑๐๙ ๓๑-๑๑๐ นางสาวพิชญพร คําเจริญ

๑๑๐ ๓๑-๑๑๑ นางสาววลัญช์อร พุฒนิล



ตําแหน่งท่ี ๔๑  ตําแหน่งบรรณารักษ์  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นางสาววาสนา คําสงค์

๒ ๔๑-๐๐๒ นายธนชาต เจริญสุข

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล


