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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสําหรบัตําแหน่ง (สมัภาษณ์)   

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
_______________________ 

  

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙   
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
จํานวน  ๑๓  อัตรา  และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙  ไปแล้วน้ัน 
 

ในการน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ 
แข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  และมีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสําหรับ
ตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  ในวันศุกร์ที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙ (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
สอบแข่งขันในวันอังคารที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  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  ๒๕   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งสถาปนิก  จํานวน  ๑ อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี ๑๒  ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล  จํานวน  ๒ อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

กองกลาง

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๒๑ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  จํานวน  ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๒๑-๐๐๕ นายชยุตม์ มีสัตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๒๑-๐๐๗ นางสาวดวงกมล กนิษฐชาต ห้องประชุมลีลาวดี  ชั้น ๓

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

กองนโยบายและแผน

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๓๑-๐๐๕ นางสาวศิรนุช จันทร์ชูชื่น เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๓๑-๐๒๙ นายกฤชพล กาญจนลักษณ์ ห้อง ๒๓๙๐๕ ชั้น ๙

๓ ๓๑-๐๓๒ นางสาวรัตนา ศรีนงนุช อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

ช่ือ – สกลุ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๓๒ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน  ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๓๒-๐๐๓ นางสาวธัญลักษณ์ เอกชัยรุ่งโรจน์ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒ ๓๒-๐๒๘ นางสาวรุ่งนภา รุ่งเรือง ห้อง ๒๓๙๐๕ ชั้น ๙

๓ ๓๒-๐๓๕ นางสาวณัฐวรรณ อุลิต อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๔ ๓๒-๐๔๓ นายณัฏฐ์ ใจกล้า

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๔๑-๐๐๘ นางสาวสุภาพร คําปลิว เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๔๑-๐๐๙ นางสาวปาริชาติ พรหมโชติ ห้อง ๒๓๙๐๘ ชั้น ๙

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๕๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๕๑-๐๐๕ นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒ ๕๑-๐๑๕ นางสาวกรรณิกา บริบูรณ์ ห้อง ๒๓๙๐๔ ชั้น ๙

๓ ๕๑-๐๓๑ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๔ ๕๑-๐๓๖ นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)



ตําแหน่งท่ี ๕๒ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙



ตําแหน่งท่ี  ๖๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๖๑-๐๐๒ นายอภิชาติ ฝากพืช เวลา ๐๙.๐๐ น.

ห้อง ๒๓๙๑๔ ชั้น ๙

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)


