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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  จํานวน ๗๑ อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันพุธที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันพุธที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศที่แนบ 

มาพร้อมน้ี 
 

 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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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  ให้ผู้เข้าสอบนํา ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ ติดตัวไปใช้ในการทําข้อสอบ โดยให้ใช้

ปากกา(สีนํ้าเงินหรือสีดํา) 

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการ

ให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการ

สอบคร้ังน้ี 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล  คล่องคํานวณการ) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
ทุกตําแหน่ง 
๑.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (๔๐ คะแนน) 
ทดสอบดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบตัริาชการ  
๑. พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหาร 
งานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดา้นภาษาและความคิด ไดแ้ก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณติศาสตร์ 

วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน  
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
ปฏิบัต ิ 
๑.   การรา่งและเขียนหนังสือราชการ 
๒.   ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms. Office   

๒.๓ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน  
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
๒.๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: ตําแหน่งเจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑.  ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ปฏิบัต ิ 
๑.  ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ,การเขียนรายงานการประชุม,การเขียนโครงการ 
๒.  ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ Ms. Office   
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๕  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน  
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๖  คณะศิลปศาสตร์ : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
ปฏิบัต ิ 
การพมิพ์หนังสือราชการ  Ms. Office   
๒.๗  กองกลาง : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนหนังสอืราชการและจัดทํารายงานการประชุม 
ปฏิบัต ิ 
การพมิพ์หนังสือราชการ  Ms. Office   
๒.๘  กองกลาง :  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ ์
ทฤษฎี  
๑. การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๒. บทบาทหน้าท่ีของนักประชาสมัพันธก์ับการบริหารหน่วยงาน 
๓.  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรกุ 
๔.  การส่งเสริมภาพลักษณม์หาวิทยาลัย 
๕.  การเขียนโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ ์   
๒.๙  กองคลัง : ตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 
๒. ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ และการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
๔. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิม่เติม  
๕. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
** อนุญาตให้นําเคร่ืองคิดเลขเข้าห้องได้ ** 
 
 



-๕- 

 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑๐  กองคลัง : ตําแหน่งนักวิชาการพัสด ุ
ทฤษฎี  
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. ระบบการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement System : e-GP) 
๔. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและการสร้างใบสั่งซ้ือ/จา้งผ่านระบบ Government Fiscal Management Information System : GFMIS  
๕. หลักการจําแนกประเภทรายจา่ย 
๖. การบรหิารสัญญา   
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๑๑  กองนโยบายและแผน : ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ทฤษฎี  
๑. การวางแผนและงบประมาณ 
๒. การวางแผนและการบริหารโครงการสําหรับส่วนราชการ 
๓. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. สถิติและการวจิัย 
๕. ระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. การบรหิารความเสี่ยง 
๘. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
๙. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๑๒  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี : ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี 
ทฤษฎี   
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการเงินและการคลงั 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัหลกัการบัญชี  การวเิคราะห์รายการทางบญัชี  การจดัทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 
๓. ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเก็บรกัษาและการนําสง่เงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ  และการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕.  ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบกิจา่ยเกี่ยวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
** อนุญาตให้นําเคร่ืองคิดเลขเข้าห้องได้ ** 
๒.๑๓  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี : ตําแหน่งนักวิชาการพสัด ุ
ทฤษฎี  
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. ระบบการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement System : e-GP) 
๔. หลักการจําแนกประเภทรายจา่ย 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   

 
 



-๖- 

 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑๔ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี : ตําแหน่งบุคลากร 
ทฤษฎี  
๑. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย มทร. สุวรรณภูม ิว่าด้วยหลักเกณฑ์การใหพ้นักงาน มหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจิัย และดูงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๓. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วา่ด้วยการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิม่เติม   
๔. ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ 
พ.ศ.๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
๕. ประกาศคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย มทร.สวุรรณภูมิ เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
๖. กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี วา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘. หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
๙. ระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๑๐.ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๑๕ กองบริหารทรัพยากรสพุรรณบุรี : ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี 
ทฤษฎี   
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี  เกณฑ์คงค้าง 
๒. ระเบียบการเบกิจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนําส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณและการจาํแนกประเภทรายจา่ย ตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๔. ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 
๕. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี 
** อนุญาตให้นําเคร่ืองคิดเลขเข้าห้องได้ ** 
๒.๑๖ กองบริหารทรัพยากรสพุรรณบุรี : ตําแหน่งนักวิชาการพสัด ุ
ทฤษฎี  
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. ระบบการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement System : e-GP) 
๔. การสร้างข้อมลูหลักผู้ขายและการสร้างใบสั่งซ้ือ/จา้ง ผา่นระบบ Government Fiscal Management Information System : 
GFMIS 
๕. หลักการจําแนกประเภทรายจา่ย 
๖. การบันทึกทรัพย์สินและคํานวณค่าเสื่อมราคา 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑๗ กองบริหารทรัพยากรวาสกุรี : ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน  
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
๖. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิม่เติม 
ปฏิบัต ิ 
การทํางานจัดซ้ือในระบบ E-GP และเช่ือมโยงการเบกิจา่ยในระบบ GFMIS 
๒.๑๘ กองบริหารทรัพยากรวาสกุรี : ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี 
ทฤษฎี   
๑. ความรู้เกี่ยวกบัหลกัการบัญชี 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัการเงินและการคลงั 
๓. ระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเก็บรกัษาและการนําสง่เงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ  และการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ี 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๑๙  สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ตําแหน่งเจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป  
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
ปฏิบัต ิ: Ms. Office   
๒.๒๐  สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ตําแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ทฤษฎี  
๑. ความรูพ้ื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
๓. ความรู้ทางดา้นมลัติมีเดีย 
๔. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระทําความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕. การตดิตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 
ปฏิบัต ิ 
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานขอ้มูล 
 
 
 



-๘- 

 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 
๒.๒๑ สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน : ตําแหน่งเจ้าหนา้ท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน  
๒. ความรู้เกี่ยวกบังานส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายใน  ของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔. ความรู้เกี่ยวกบังานสหกจิศึกษา 
๕. สารสนเทศกับการบริหารงานท่ัวไป 
๒.๒๒ สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน : ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ทฤษฎี   
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมวิ่าดว้ยการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ความรู้เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายในของสํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๓. การวิเคราะห์ข้อมลู  สถิติ  และงานวิจัยสถาบัน 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัการจัดทําโครงการ 
๕. สารสนเทศสําหรับงานวิชาการ 
 
 

 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๔  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นายชาญณรงค์ บุตรดี เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๑-๐๐๒ นางสาวอรพรรณ มะรุมเมือง อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๓ ๑๑-๐๐๓ นางสาวภูริชา สุริวงษ์ ห้อง self access

๔ ๑๑-๐๐๔ นางสาวผกาแก้ว บุญวาส

๕ ๑๑-๐๐๕ นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๖ ๑๑-๐๐๖ นางสาวภินัญนัฏฐ์ โชคอํานวย อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๗ ๑๑-๐๐๗ นายพนา เจนจบ ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๒๑-๐๐๒ นายดวงเด่น บุญสิงห์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๓ ๒๑-๐๐๓ นายนพนันท์ คงสมบูรณ์ ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๘

๔ ๒๑-๐๐๔ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชลธิชา ศรีวงค์วรรณ

๕ ๒๑-๐๐๕ นายสมพล หลีกเลี่ยง เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร



ตําแหน่งท่ี  ๓๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๖  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางสาวบัญจรัตน์ นิรโศก

๒ ๓๑-๐๐๒ นางสาวบัวทิพย์ สนทอง

๓ ๓๑-๐๐๓ นางสาวสุริสา เลิศฤทธิ์

๔ ๓๑-๐๐๔ นางสาวกติกา เล็กจําปี

๕ ๓๑-๐๐๕ นายวธัญญู วัฒนา เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาวบุษกร บุญช่วย เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๗ ๓๑-๐๐๗ นางสาวพัชรา สุขสวัสดิ์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๘ ๓๑-๐๐๘ นางสาวจันทิมา ปิ่นสุวรรณ ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๒

๙ ๓๑-๐๐๙ นายปฐมพงษ์ ชุ่มเย็น

๑๐ ๓๑-๐๑๐ นางสาวมลฤดี สุภีแดน

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นางสาวดวงมณี งามภักดิ์

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นายธเนตร ฉวีวรรณ

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาวภาวิณี นาคชุ่ม

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นางสาวกุลธิดา มีแก้ว

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นายนัฎฐวุธ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

๑๗ ๓๑-๐๑๗ นางสาวสุณิสา สุขไสยา

๑๘ ๓๑-๐๑๘ นายธีระวัฒน์ วิลามาศ

๑๙ ๓๑-๐๑๙ นายพิสิทธิ์ จงอนันต์ตระกูล

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ตําแหน่งท่ี  ๔๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นางสาวสุจิรา มากประมูล เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๔๑-๐๐๒ นางสาวณัฐลดา ทองวิวัฒน์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๓ ๔๑-๐๐๓ นายนฤนาท เพ็งหม่ืนราช ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๘

๔ ๔๑-๐๐๔ ว่าท่ีร้อยตรีอนันต์ เสียงแหลม

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ตําแหน่งท่ี  ๕๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๕๑-๐๐๑ นายธงชัย ฉายอรุณ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๕๑-๐๐๒ นางสาวอารมณ์ พลเสน อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๓ ๕๑-๐๐๓ นางสาวรินรดา หนูไชยแก้ว ห้อง self access

๔ ๕๑-๐๐๔ นางสาวกรกัญญา ยิ้มแย้ม

๕ ๕๑-๐๐๕ นางพรพรรณ สุขก้อน เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๖ ๕๑-๐๐๖ นายปัญญา ลูกพลับ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๗ ๕๑-๐๐๗ นางสาวดรุณี ดวงจินดา ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์



ตําแหน่งท่ี  ๖๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๔  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๖๑-๐๐๑ นางสาวปทิตตา ชินประหัษฐ์ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๖๑-๐๐๒ นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๘

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะศิลปศาสตร์



ตําแหน่งท่ี  ๗๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๗๑-๐๐๑ นางสุวิภา ภู่มณี

๒ ๗๑-๐๐๒ นางสาวอรอุมา อารีชม

๓ ๗๑-๐๐๓ นางรุ้งนภา อู่ทรัพย์

๔ ๗๑-๐๐๔ นางสาวอนุสรา รุ่งกลาง เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๕ ๗๑-๐๐๕ นางเอ้ือมเดือน สมร อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๖ ๗๑-๐๐๖ นางสาวบวรวรรณ เสตางกูล ห้อง self access

๗ ๗๑-๐๐๗ นางสาวพรทิพย์ ขันธิโชติ

๘ ๗๑-๐๐๘ นางสาวฤทัย เท่ียงแก้ว เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๙ ๗๑-๐๐๙ นายโฆษิต มีคุณกิจ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๑๐ ๗๑-๐๑๐ นายพีรวิชญ์ พิกุล ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

๑๑ ๗๑-๐๑๑ สิบเอกนนทชัย สิงห์ห่วง

๑๒ ๗๑-๐๑๒ นายชรัช แสวงเจริญ

๑๓ ๗๑-๐๑๓ นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง

๑๔ ๗๑-๐๑๔ นายบุญมี ดําริห์ศิลป์

ตําแหน่งท่ี  ๗๒  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๗๒-๐๐๑ นางสาวณัฏฐา สุขเกษม เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๗๒-๐๐๒ นายหัตถ์เทพ มัตติตานนท์ เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองกลาง

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ตําแหน่งท่ี  ๗๓  ตําแหน่งสถาปนิก จํานวน ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี  ๗๔  ตําแหน่วิศวกรเครื่องกล จํานวน ๒ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตาํแหน่งท่ี  ๗๕  ตําแหน่วิศวกรไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

กองกลาง (ต่อ)



ตําแหน่งท่ี  ๘๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๘๑-๐๐๑ นางสาวพัชรี เอ่ียมถิน เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๘๑-๐๐๒ นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๓ ๘๒-๐๐๓ นายชัยสิริ ปรีดา อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๘๒  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๘๒-๐๐๑ นางสาววารี ศิริวัฒน์ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๖

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๒

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองคลัง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๙๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑  อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี  ๙๒  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๕ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๙๒-๐๐๑ นางสาวพรวิไล เย็นวัฒนา เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๙๒-๐๐๒ นายปรีชา ไตรรุ่ง อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๘

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๙๓  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑  อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองนโยบายและแผน



ตําแหน่งท่ี  ๑๐๑  ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๒  อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารงานบุคคล



ตําแหน่งท่ี  ๑๑๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๑๑-๐๐๑ นางสาวจุฑา ยอดศิลป เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๑๑๒  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๑๒-๐๐๑ นางสาวสุจิตรา ฉายอรุณ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๑๒-๐๐๒ นางสาววลัยภรณ์ บัวสุวรรณ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๓ ๑๑๒-๐๐๓ นางเกสร พรหมหล้าวรรณ ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๘

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๑๑๓  ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๑๓-๐๐๑ นางสาววิภาวรรณ เดชเสถียร เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๑๓-๐๐๒ นางอนงค์ ศรีเจริญ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๓ ๑๑๓-๐๐๓ นางรุ้งอารีย์ จารุเดชา ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๖

๔ ๑๑๓-๐๐๔ นางธิพาพร อ่วมอําไพ

๕ ๑๑๓-๐๐๕ นางสาวทรงศรี ทองโปร่ง เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๖ ๑๑๓-๐๐๖ นางดวงใจ สุจิตธรรมกุล อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๗ ๑๑๓-๐๐๗ นางเกสร พรหมหล้าวรรณ ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๒

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๑๒๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๒ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๒๑-๐๐๑ นางสาวสุมาลี พิศเพียร เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๒๑-๐๐๒ นายธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๓ ๑๒๑-๐๐๓ นางสาวพิมพ์นภา สมจิตต์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๑๒๒  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๒๒-๐๐๑ นางสาวสาธิยา ปลื้มปั่น เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ช่ือ – สกุล

ช่ือ – สกุล

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี



ตําแหน่งท่ี  ๑๓๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๓๑-๐๐๑ นางสาวธัญชนก ภู่สละ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๖

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๑๓๒ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๓๒-๐๐๑ นางสาวสาวิตรี หาเรือนทรง เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๖

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๑๓๓  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๑๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๔๑-๐๐๑ นางชนัต เดชธรรม เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๔๑-๐๐๒ นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

ห้อง self access

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

ตําแหน่งท่ี  ๑๔๒ ตําแหน่งบรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี  ๑๔๓  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน ๑ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๔๓-๐๐๒ นายชรัช แสวงเจริญ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๔๓-๐๐๓ นายธนากร เอ่ียมเกตุ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๓ ๑๔๓-๐๐๔ นายสุวิชัย แช่มชื่น ห้อง self access

เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี  ๑๕๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ตําแหน่งท่ี  ๑๖๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๒ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๖๑-๐๐๑ นางสาววาสนา ยิ้มอ่ิม เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๖๑-๐๐๒ นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๓ ๑๖๑-๐๐๓ นางสาวศศิธร วารีรักษ์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

ตําแหน่งท่ี  ๑๖๒  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๒ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๑๖๒-๐๐๑ นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๑๖๒-๐๐๒ นายทัตเทพ อยู่บรรพต เวลา  ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๓ ๑๖๒-๐๐๓ นางสาวโสรยา สุภาผล อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๔ ๑๖๒-๐๐๔ นายปรีชา ไตรรุ่ง ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๘๑๒

๕ ๑๖๒-๐๐๕ นางสาวดรุณี ดวงจินดา

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยห์ันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี   ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่ือ – สกุล


