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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  จํานวน ๘ อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่  ๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้าย

ประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศ 

ที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

 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 
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๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามตําแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาที่กําหนด

ในตารางการสอบ  ผู้ที่เข้ารับการสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับ  ให้ตกและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่

สมัครอีก 

๔.๗   ผู้เข้ารับการสอบจะต้องน่ังสอบตามท่ีน่ังและห้องสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการ

ทดสอบใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับการทดสอบ  น้ัน 

๔.๘   เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ  ที่สอบตําแหน่งที่สมัครและ 

เลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 

และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต  และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม

การสอบ 

๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบน้ันแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

๔.๑๑  แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้  

เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่าน้ัน 

๔.๑๒  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําคําตอบจะต้อง

หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ

สอบ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

๔.๑๔  ให้ผู้เข้าสอบนําดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ  ติดตัวไปใช้ในการทําข้อสอบ โดยให้ใช้

ปากกา(สีนํ้าเงินหรือสีดํา) 

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการ

ให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการ

สอบคร้ังน้ี 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแขง่ขัน วัน เวลา  
ทุกตําแหน่ง 
๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) 
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔.  ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

วันพฤหสับดีที ่๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐  
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันพฤหสับดีที ่๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหน่งสถาปนิก : สังกัดกองกลาง 
ทฤษฎี : ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม  
ปฏิบัติ : Auto CAD 
๒.๒  ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  : สังกัดกองกลาง 
ทฤษฎี 
๑. ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมทัว่ไป 
๒. ความรู้ทางดา้นวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 
๒.๓  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  : สังกัดกองนโยบายและแผน 

ทฤษฎี  
๑. การวางแผนและงบประมาณ 
๒. การวางแผนและการบริหารโครงการสําหรบัส่วนราชการ 
๓. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. สถิติและการวิจัย 
๕. ระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. การบริหารความเส่ียง 
๘. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๙. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษา 
ปฏิบัติ  
Ms. Office 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐ 

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแขง่ขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันพฤหสับดีที ่๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๔  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ :  
       สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน, สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทฤษฎี  
๑ ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓.ความรู้ทางดา้นมัลติมีเดีย 
๔.พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕.การติดตัง้และบริหารจดัการเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
ปฏิบัติ  
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานข้อมูล 
๒.๕  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : สังกัดสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการสํานักงาน  
๒. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกีย่วกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกีย่วกับการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม การเขยีนโครงการ 
๖.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ปฏิบัติ  Ms. Office   
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 
 

สังกัด/ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 
สถานที่สอบ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ 
๑. กองกลาง 

ตําแหน่งสถาปนิก ๑๑-๐๐๑ ห้อง self access 
อาคารวิทยบรกิาร ฯ  

ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๑๓-๐๐๑ ห้อง self access 
อาคารวิทยบรกิาร ฯ  

ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๒. กองนโยบายและแผน 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๑-๐๓๗ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๒๑-๐๓๘ ถึง ๒๑-๐๔๗ ห้อง ๒๓๙๑๕ 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๙ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๓. สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์ ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๑๖ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๔. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์ ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๐๕ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

ตําแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป ๔๒-๐๐๑ ถึง ๔๒-๐๑๕ ห้อง self access 
อาคารวิทยบรกิาร ฯ  

ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๔๒-๐๑๖ ถึง ๔๒-๐๔๑ ห้อง ๒๔๐๙๐๒ 
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๙ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร  
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

 
 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งสถาปนิก  จํานวน  ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นางสาวปัณณพร รัตนมงคล

ตําแหน่งท่ี ๑๒  ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล  จํานวน  ๒ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี ๑๓  ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จํานวน  ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๑๓-๐๐๑ นายอังศุชวาลนันท์ จําปานาค

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

กองกลาง



ตําแหน่งท่ี ๒๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นายนวพงศ์     มะลิทอง พงศ์ธีรกัลยาณ

๒ ๒๑-๐๐๒ นายปวีณวัช หวั่นท๊อก

๓ ๒๑-๐๐๓ นายกิตติกานต์ นิลรัตน์

๔ ๒๑-๐๐๔ นางสาวภัทธีรา ใช้สง่า

๕ ๒๑-๐๐๕ นางสาวปุณิกา โพธิ์นิยม

๖ ๒๑-๐๐๖ นางสาวน้ําผึ้ง ลําใยหวาน

๗ ๒๑-๐๐๗ นางสาววรรณวรา ปิ่นทอง

๘ ๒๑-๐๐๘ นางสาววรานิษฐ์ มีสือสาร

๙ ๒๑-๐๐๙ นางสาวกนกวรรณ โกสิน

๑๐ ๒๑-๐๑๐ นางสาวดวงกมล นกอินทรีย์

๑๑ ๒๑-๐๑๑ นางสาวปานเนตร วิลัยพรรณ

๑๒ ๒๑-๐๑๒ นางสาวพัชรวรรณ โลจรัส

๑๓ ๒๑-๐๑๓ นางสาวปุญญิกา สังข์เนตร

๑๔ ๒๑-๐๑๔ นางสาวชัชชษา จําปาทิพย์

๑๕ ๒๑-๐๑๕ นางสาวพรพิมล รักเหลือ

๑๖ ๒๑-๐๑๖ นางสาววิสินี เปาจีน

๑๗ ๒๑-๐๑๗ นางสาวนิทชนันท์ ภู่ประดิษ

๑๘ ๒๑-๐๑๘ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์

๑๙ ๒๑-๐๑๙ นางสาวจิตรา กลิ่นเทียน

๒๐ ๒๑-๐๒๐ นางสาวสุไบดะฮ์ วัยจะรา

๒๑ ๒๑-๐๒๑ นางสาวบุณยกร บริบูรณ์

๒๒ ๒๑-๐๒๒ นางสาวชมพร สุวินทรากร

๒๓ ๒๑-๐๒๓ นางสาวชลิตา เชียวสกุล

๒๔ ๒๑-๐๒๔ นางสาวปิยะฉัตร ช่างไม้

กองนโยบายและแผน

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๒๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

กองนโยบายและแผน

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

๒๕ ๒๑-๐๒๕ นางสาวขวัญฤทัย เพ็งศรี

๒๖ ๒๑-๐๒๖ นางสาวนาตยา ทัพช้าง

๒๗ ๒๑-๐๒๗ นางสาววนิดา ธัมมะ

๒๘ ๒๑-๐๒๘ นางสาวนพรัตน์ ทองวิไล

๒๙ ๒๑-๐๒๙ นางสาวรัตน์วลี เสมสายัณห์

๓๐ ๒๑-๐๓๐ นายธนวรรณ วิฆเนศ

๓๑ ๒๑-๐๓๑ นางสาวน้ําทิพย์ วิมูลชาติ

๓๒ ๒๑-๐๓๒ นางสาวกรองแก้ว บรรลือเขต

๓๓ ๒๑-๐๓๓ นางสาวศินิษา นาคน้อม

๓๔ ๒๑-๐๓๔ นายอนุรักษ์ พันธุ์สวัสดิ์

๓๕ ๒๑-๐๓๕ นายเลอศักดิ์ คุ้มครองญาติ

๓๖ ๒๑-๐๓๖ นางสาวอารียา ภาคสุข

๓๗ ๒๑-๐๓๗ นายวิจักขณ์ สินมา

๓๘ ๒๑-๐๓๘ นางสาวรณิดา สะอาดเอ่ียม

๓๙ ๒๑-๐๓๙ นางสาวนิฤมล สุจิโรจน์

๔๐ ๒๑-๐๔๐ นายอลงกรณ์ สง่าลี

๔๑ ๒๑-๐๔๑ นางสาวฐานิต พันธุ

๔๒ ๒๑-๐๔๒ นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิราช

๔๓ ๒๑-๐๔๓ นายกฤติกา แก้วพูลศรี

๔๔ ๒๑-๐๔๔ นางสาวสรินทร์ทิพย์ บุญเรือน

๔๕ ๒๑-๐๔๕ นางสาวจิราภรณ์ ถึงสุข

๔๖ ๒๑-๐๔๖ นายเฉลิม จันทร์จุ่น

๔๗ ๒๑-๐๔๗ นางสาวภัทรพรรณ ธิราศักดิ์



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางสาววิชญะดา เหมือนพะวงศ์

๒ ๓๑-๐๐๒ นายชนาธิป ฤกษ์เกษี

๓ ๓๑-๐๐๓ นางสาวอนาวิล บุญอยู่

๔ ๓๑-๐๐๔ นายเฉลิมชัย แซ่สื่อ

๕ ๓๑-๐๐๕ นายกฤษณะชัย แก้วสุวรรณ์

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาวเนตรชนา อ้นถาวร

๗ ๓๑-๐๐๗ นางสาวกิตติ์ชญาห์ อัครไชยวุฒิกุล

๘ ๓๑-๐๐๘ นางสาวขวัญตา ชาติวีระธรรม

๙ ๓๑-๐๐๙ นายพรเสก งามสมบัติ

๑๐ ๓๑-๐๑๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรองแก้ว ประภสัสร

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นายพงศ์สุธี มารมณ์พันธุ์

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นายชยกฤต ทองลิ่ม

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นางสาวสุทธิดา ทองสุข

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาวสุพัตรา ทองสุข

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นายนภสินธุ์ ผลสันต์

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นางสาวสุพัตรา นาสวัสดิ์

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งที่ ๔๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นายอานนท์ ดิษฐ์จาด

๒ ๔๑-๐๐๒ นางสาวสุดารัตน์ วงษ์กําป่ัน

๓ ๔๑-๐๐๓ ว่าท่ีร้อยตรีณัชพล บดิการ

๔ ๔๑-๐๐๔ นายธนากร เอ่ียมเกตุ

๕ ๔๑-๐๐๕ นายจักรพงศ์ อินทร์พร

ตําแหน่งที่ ๔๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๔๒-๐๐๑ นางสาวปรยีาภรณ์ ชมพัก

๒ ๔๒-๐๐๒ นายโยธิน รกรุ่งโรจน์

๓ ๔๒-๐๐๓ นายวิทยา ปานไข่

๔ ๔๒-๐๐๔ นางสาววัลลี ธรรมปุรา

๕ ๔๒-๐๐๕ นางสาวชลธิชา สุขดี

๖ ๔๒-๐๐๖ นางสาวสุดาพร กสิพันธ์ุ

๗ ๔๒-๐๐๗ นายกฤชพล กาญจนลักษณ์

๘ ๔๒-๐๐๘ นายกันต์พจน์ มาศสถิตย์

๙ ๔๒-๐๐๙ นางสาวศิริขวัญ นครสวรรค์

๑๐ ๔๒-๐๑๐ นางสาวไพพันธ์ุ สุวรรณเศรษฐ

๑๑ ๔๒-๐๑๑ นางสาววัชรี เป่ียมสิน

๑๒ ๔๒-๐๑๒ นายอรรถพล ศรีเผือก

๑๓ ๔๒-๐๑๓ นายฐิติกร เหมันตา

๑๔ ๔๒-๐๑๔ นางสาวณริสา มีแก้ว

๑๕ ๔๒-๐๑๕ นางสาวอัญชลี บุญตา

๑๖ ๔๒-๐๑๖ นางสาวคณิตา นิลดําอ่อน

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ – สกุล



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตําแหน่งที่ ๔๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑๗ ๔๒-๐๑๗ นางสาวจุฑาภรณ์ รามสูตร

๑๘ ๔๒-๐๑๘ นางสาววรัญญา วงศ์วรรธนะโชติ

๑๙ ๔๒-๐๑๙ นางสาวจริยา เกตุปรางค์

๒๐ ๔๒-๐๒๐ นางสาวชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ

๒๑ ๔๒-๐๒๑ นายปรินทร์ วงษ์ทอง

๒๒ ๔๒-๐๒๒ นางสาวพีรยาภรณ์ สุละพาน

๒๓ ๔๒-๐๒๓ นางสาวศิริพร อําไพลาภสุข

๒๔ ๔๒-๐๒๔ นางสาวภาวิณีย์ ศรีนิลพันธ์ุ

๒๕ ๔๒-๐๒๕ นายณัฐพงศ์ ทองสาลี

๒๖ ๔๒-๐๒๖ นางสาวนัยนา พินิจ

๒๗ ๔๒-๐๒๗ นางสาวหุสนา ง๊ะสมัน

๒๘ ๔๒-๐๒๘ นางสาวอรธิรา ขาวดารา

๒๙ ๔๒-๐๒๙ นางสาวคํานึง ศรีนาค

๓๐ ๔๒-๐๓๐ นางสาวพงษ์ญาดา หันนะเว

๓๑ ๔๒-๐๓๑ นางสาวศิริพร วงษ์มหานาม

๓๒ ๔๒-๐๓๒ นางสาวน้องนุช สนสําราญ

๓๓ ๔๒-๐๓๓ นายดํารงค์ศักด์ิ พ่อค้า

๓๔ ๔๒-๐๓๔ นายอลงกรณ์ โคถึก

๓๕ ๔๒-๐๓๕ นายชาคริต คงมี

๓๖ ๔๒-๐๓๖ นางสาวนรินทร์ จันทร์วงศ์

๓๗ ๔๒-๐๓๗ นางสาวนํ้าทิพย์ แหลมผ้ึง

๓๘ ๔๒-๐๓๘ นางสาววรางคณา สามสี

๓๙ ๔๒-๐๓๙ นางสาวศิริพร ชูพุทธพงศ์

๔๐ ๔๒-๐๔๐ นางสาวชนาพร วัยทรง

๔๑ ๔๒-๐๔๑ นางสาวสุนิสา มาลาศรี

ชื่อ – สกุล


