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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

________________________________________________ 
  

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๙ อัตรา น้ัน 
บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตาม
บัญชีรายช่ือดังแนบท้ายประกาศน้ี 

 

  ทั้งน้ี ผู้ที่ไม่มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัคร จึงไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 

 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง  

สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก

ให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาต
ให้เข้ารับการสอบก็ได้ 

๔. การเข้ารับการสอบ ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
๔.๑   งดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ 
๔.๒   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้            

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
๔.๓   ต้องเช่ือฟัง ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การสอบโดยเคร่งครัด 
๔.๔   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 
๔.๕   ผู้ เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้ว   

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๔.๖ ผูม้าสอบ... 





๓ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

          

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คุณวฒุิปริญญาโท 
ทดสอบปฏิบัติงาน(สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยเลือก ๑ หัวขอ้จากรายวิชาใดวิชาหน่ึงจาก ๔ รายวิชา ดังนี ้
- วิชากลศาสตรว์ิศวกรรม 
- วิชากลศาสตรข์องแข็ง 
- วิชากลศาสตรข์องไหล 
- วิชาวิศวกรรมยานยนต์เทอร์โมไดนามิกส์ 
เตรียมส่ือการสอนและอุปกรณต์ามความเหมาะสม  เพื่อใช้ในการสอบสอน (โปรเจคเตอร์
จัดเตรียมไวใ้ห้)  ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เชน่  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คุณวุฒิปริญญาโท 
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Data Communication and Computer Network 
- Object Oriented Programming and Algorithms 
- Microcontroller  
ทดสอบปฏิบัติงาน (การเขยีนโปรแกรม) (๑๐๐  คะแนน) 
เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์จาํลองการทํางานของอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์  โดย
กําหนดให้ใช้ Software ที่จัดเตรียมให้ ได้แก่  ISIS7 Professional, ภาษา C และ mikroC Pro 
for Pic v.6   
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

          

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
อาจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจกัรกลเกษตร  คุณวุฒิปริญญาโท   
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน ในรายวิชาด้านเครือ่งกล ใชเ้วลาคนละ ๑๐ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  คุณวุฒิปริญญาโท    
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน ในรายวิชาด้านเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา  ใชเ้วลาคนละ ๑๕ นาท ี
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย)) 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาจารย์  สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  คุณวฒุิปริญญาโท    
ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
- ทฤษฎีทางการเงิน 
- ความรู้ทางการเงินทั่วไป 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐  คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 



๕ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการบญัช ี  คุณวุฒิปริญญาโท      
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการบญัช ี  คุณวุฒิปริญญาเอก    
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 



๖ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ  (การจัดการอตุสาหกรรม ) คุณวุฒิปริญญาโท      
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Time & Motion Study 
- Production 
- Productivity 
- Warehousing 
- Labor & Industrial Legislation 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจสิติกส์)  คุณวุฒปิริญญาโท    
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- Warehouse Management 
- Inventory Management 
- Transport Management 
- Supply chain Management 
- Service Logistics  
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่งในด้านต่างๆ เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการ
ทํางานที่เปน็ ประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมปีฏิภาณไหวพรบิ มี
บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานทีป่ฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 



๗ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ  (การจัดการทรพัยากรมนุษย์ ) คุณวุฒิปริญญาโท      
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
- พฤตกิรรมองค์การ 
- การบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
- การพัฒนาองค์การ 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)  คุณวุฒิปรญิญาเอก   
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่งในด้านต่างๆ เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการ
ทํางานที่เปน็ ประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานในหนา้ที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมปีฏิภาณไหวพรบิ มี
บุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานทีป่ฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 



๘ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ  (การจัดการทั่วไป ) คุณวุฒิปรญิญาโท      
ข้อเขยีน (๑๐๐  คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ   คุณวุฒิปริญญาเอก     
ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 

- Operating System 
- Information Technology Management 
- Data Mining 
- Data Analytics 
- Advance System Analysis and Design 
- Data Communication and Network 
- Programming Language 
- Data Structure 
- Database System 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 

สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 



๙ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  คุณวุฒิปริญญาโท      
ข้อเขียน (๑๐๐  คะแนน) 

- System Analysis and Design 
- Programming Language 
- Database Management System 
ทดสอบปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 

สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์  ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
อาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus 
ทดสอบปฏิบัติงาน  (สอบสอน)  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน โดยใหผู้้เข้าสอบเลือกสอนเนื้อหาส่วนใดส่วนหน่ึง 
ในเรือ่งที่เกีย่วขอ้งกับเน้ือหาในการสอบข้อเขียน (เนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และให้
เขียนแผนการสอนมาด้วย) 
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปล่ียนตามจํานวนผู้เขา้สอบและความเหมาะสม 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คุณวุฒิปริญญาโท 
ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีดิจิทัลทดสอบ
ปฏิบัติงาน (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอน โดยให้ผู้เข้าสอบเลือกสอนเนื้อหาส่วนใดส่วนหน่ึงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเนือ้หารายวิชาดังนี้ 
๑. ไวยากรณ์แลภาษาคอนเทก็ซ์ฟร ี
๒. หลักการออโตเมตาแบบจํากัดและแบบไม่จํากัด 
๓. ระบบความมั่นคงปลอดภัย  เครื่องมือปอ้งกนัเครือข่ายพื้นฐานและกลยุทธ ์
๔. เทคโนโลยกีลุ่มเมฆ  หลักการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
๕. หลักการออกแบบส่ือเสมือนจริง 
๖. เทคนิคการเขียนสตอรี่บอร์ด 
๗. หลักการกําหนดเงื่อนไขเกมส์คอมพิวเตอร ์
 (เน้ือหาให้เหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และให้เขียนแผนการสอนมาด้วย) 
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปล่ียนตามจํานวนผู้เขา้สอบและความเหมาะสม 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คุณวฒุิปริญญาเอก 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหนา้ที่  ความมีมนษุยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นตน้   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คุณวุฒิปริญญาเอก 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น  
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 



๑๑ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทดสอบปฏิบัติงาน (เขยีนแบบ) (๑๐๐ คะแนน) 
เขียนแบบสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  เช่น ยนูิกราฟฟิค  หรอื คาร์เทยี 

สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหนา้ที่  ความมีมนษุยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นตน้   
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คุณวุฒิปรญิญาโท 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น  
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คุณวุฒิปรญิญาเอก 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   
 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์  สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม (การท่องเทีย่ว)  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
๑. ประวัติศาสตร์ศิลป์ 
๒. หลักการและการปฏิบัติงานมัคคุเทศก ์
๓. การจดัการดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว 
๔. การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการท่องเที่ยว 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น  
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 



๑๒ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย)  คุณวฒุิปริญญาโท 
ข้อเขยีน (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาไทย เกี่ยวกบัไวยากรณ์และการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น  
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)  คุณวุฒิปริญญาเอก 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับ ไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาองักฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น  
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบวิธีวิจยั 
- สังคมเศรษฐกิจ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น  
  

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 



ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๑๒-๐๐๑ นายวิษณุ  บุญมาก

๒ ๑๒-๐๐๒ นางสาวตฤษฐพร แก้วสุก

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๑๓-๐๐๑ นางสาวธัญชนก ผิวคํา

๒ ๑๓-๐๐๒ นายศุภมิตร จันทร์คู่

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหน่งที่ ๑๓  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๑๔   อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา

ตําแหน่งที่ ๑๒   อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา

ชื่อ – สกุล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร ๙ ช้ัน ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร ๙ ช้ัน ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒

      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตําแหน่งที่ ๑๑   อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา



ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นางสาวธนัชพร ทองสมบูรณ์

๒ ๒๑-๐๐๒ นายณัฐพงษ์ ประภาการ

๓ ๒๑-๐๐๓ นางสาวกรณ์อัฐชญา วีณุตตรานนท์

๔ ๒๑-๐๐๔ นายศักด์ินรินทร์ ดีโยธา

๕ ๒๑-๐๐๕ นางสาวลักขณา พิทักษ์

๖ ๒๑-๐๐๖ นายอรรถพล อาภรณ์พงษ์

๗ ๒๑-๐๐๗ นายมณฑล มะณีพันธ์

๘ ๒๑-๐๐๘ นายมานะศักด์ิ ทิพย์ภูจอม

๙ ๒๑-๐๐๙ นายณรงค์เดช ซื่อสกุลรัตน์

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๒๒-๐๐๑ นายทินวุฒิ ล่องพริก

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๒๒ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๒๓   อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา

     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตําแหน่งที่ ๒๑   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ช้ัน ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ช้ัน ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา



ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นายโชคลาภ มั่นคง เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมอู่ทอง ช้ัน ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสกรี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๒-๐๐๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ขาววัด

๒ ๓๒-๐๐๒ นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ์

๓ ๓๒-๐๐๓ นายณัฐวุฒิ กําลังเก่ง

๔ ๓๒-๐๐๔ นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์

๕ ๓๒-๐๐๕ นายพชร ย่ิงนคร

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๓-๐๐๑ นางสาวนภัสนันท์ ป่ินมี เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้อง ๒๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคาร ๒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสกรี

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหน่งที่ ๓๒ อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท) จํานวน  ๖  อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๓๓ อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (ป.เอก) จํานวน ๗ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๓๔ อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ป.เอก) จํานวน ๕ อัตรา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้อง ๒๒๐๑ ช้ัน ๒ อาคาร ๒ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสกรี

ชื่อ – สกุล

      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนง่อาจารย์       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตําแหน่งที่ ๓๑   อาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา



      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็น

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๘-๐๐๑ นายณรงค์ฤทธ์ิ ย้ิมเจริญพรสกุล

๒ ๓๘-๐๐๒ นางสาวจารุวรรณ สือจันทึก

ตําแหน่งที่ ๓๙ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.เอก) จํานวน ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหน่งที่ ๓๕ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.โท) จํานวน  ๒ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๓๖ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.เอก) จํานวน  ๒ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๓๗ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) (ป.เอก) จํานวน  ๓ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๓๘ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) (ป.โท) จํานวน  ๔  อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ชื่อ – สกุล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมกลาโหม ช้ัน ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี



      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑๐-๐๐๑ นางสาวสุชาดา บุญศรี

๒ ๓๑๐-๐๐๒ นางสาวโสรยา สุภาผล

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑๑-๐๐๑ นางสาวภัทรฤทัย เกณิกาสมานวรคุณ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑๒-๐๐๑ นางสาวโสรยา สุภาผล

๒ ๓๑๒-๐๐๒ นางสาวสุชาดา บุญศรี

๓ ๓๑๒-๐๐๓ นางระเบียบ เหลืองอ่อน

๔ ๓๑๒-๐๐๔ นางสาววราภรณ์ แทนสระน้อย

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมกลาโหม ช้ัน ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมกลาโหม ช้ัน ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๓๑๒ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๓๑๐ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๓๑๑ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.เอก) จํานวน ๓ อัตรา

ชื่อ – สกุล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมกลาโหม ช้ัน ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี



      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑๓-๐๐๑ นางสาววันเพ็ญ วิโรจน์เจริญวงศ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้อง ๒๔๐๕๑๐ ช้ัน ๕ 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑๔-๐๐๓ นางสาวสุมนา ปาธะรัตน์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้อง ๒๔๐๕๑๐ ช้ัน ๕ 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตําแหน่งที่ ๓๑๓ อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.เอก) จํานวน ๑๖ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๓๑๔ อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ชื่อ – สกุล



ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๔๒-๐๐๑ นายจิรวัฒน์ กันทะโล

๒ ๔๒-๐๐๒ นายไกรศักด์ิ จันทรโกเมท

๓ ๔๒-๐๐๓ นางสาวอชิรญา งดงาม

๔ ๔๒-๐๐๔ นางสาวกรรชรารัตน์ นิตย์คําหาญ

๕ ๔๒-๐๐๕ ว่าที่ ร.ต.พิสิทธ์ คํามูล

๖ ๔๒-๐๐๖ นายกณภัทร สุขมา

๗ ๔๒-๐๐๗ นายธีรวัฒน์ วงศ์ญาติ

๘ ๔๒-๐๐๘ นางสาวกุลธิดา ฉิมหล่า

๙ ๔๒-๐๐๙ นางสาวอรุโณทัย กัลยา

๑๐ ๔๒-๐๑๐ นางสาวสุภารัตน์ ใบยา

๑๑ ๔๒-๐๑๑ นางสาวชไมพร โคตรนาม

๑๒ ๔๒-๐๑๒ นางสาวชนากานต์ จินากูล

๑๓ ๔๒-๐๑๓ นางสาววิลาสินี ชมจันทร์

๑๔ ๔๒-๐๑๔ นายธเนศ อ่อนน้อม

๑๕ ๔๒-๐๑๕ นางสาวดุษฎี สมใจหวัง

คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็น

เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ห้องสํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน ๔
อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ตําแหน่งที่ ๔๒ อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.โท) จํานวน  ๕  อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๔๓ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.เอก) จํานวน  ๓  อัตรา

      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตําแหน่งที่ ๔๑   อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา



      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๔๔-๐๐๑ นายจํารูญ คงไทย

๒ ๔๔-๐๐๒ นางสาวพรพิมล นิโรจน์

๓ ๔๔-๐๐๓ นายวรชัย ศรีเมือง

๔ ๔๔-๐๐๕ นางสาวทักศิณา คงสมลาภ

๕ ๔๔-๐๐๖ นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว

๖ ๔๔-๐๐๘ นายอธิษฐ์ คู่เจริญถาวร

เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ห้องสํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช้ัน ๔
อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตําแหน่งที่ ๔๔ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท) จํานวน  ๗ อัตรา

ชื่อ – สกุล



ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๕๑-๐๐๑ นายธนาพล สุขชนะ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  อาคาร ๑๘ ช้ัน ๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๕๒-๐๐๑ นายบัญชา วัฒนะ

๒ ๕๒-๐๐๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิยวดี ศรีสุวรรณ

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๕๓-๐๐๒ นางสาวสุพัตรา กฤษวัฒนากรณ์

๒ ๕๓-๐๐๓ นายบดินเดช จูมมณี

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๕๒ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.เอก) จํานวน  ๒ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๕๓ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) จํานวน  ๑ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๕๔ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน  ๒ อัตรา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  อาคาร ๑๘ ช้ัน ๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  อาคาร ๑๘ ช้ัน ๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตําแหน่งที่ ๕๑ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) จํานวน  ๒ อัตรา



      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๕๕-๐๐๑ นายเอกรัตน์ สัชชานนท์

๒ ๕๕-๐๐๒ นายปรัชญา ก้านบัว

๓ ๕๕-๐๐๓ นายธีรวัฒน์ วงศ์เวียน

๔ ๕๕-๐๐๔ นายธรรมการ ภัคพิตรพิบูล

๕ ๕๕-๐๐๕ นายประจักษ์ ทูลกสิกร

๖ ๕๕-๐๐๖ นางสาวชลธิชา จีบตะคุ

๗ ๕๕-๐๐๗ นายชนะรบ วิชาลัย

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๕๖-๐๐๑ นายวรัญ วงศ์ประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  อาคาร ๑๘ ช้ัน ๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ตําแหน่งที่ ๕๕ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๕๖ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.เอก) จํานวน ๑ อัตรา

ชื่อ – สกุล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้อง ๔๒๐๔ อาคาร ๔ ช้ัน ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๑



ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๖๒-๐๐๑ นางสาวชญาณิศา วงษ์พันธ์ุ

๒ ๖๒-๐๐๒ นายอิสระพงษ์ เขียนปัญญา

๓ ๖๒-๐๐๓ นางสาวดุษฎี มุกดาอ่อน

๔ ๖๒-๐๐๔ นางสาวสุวราภรณ์ น้อยนํ้าคํา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๖๓-๐๐๑ นางสาวชมบุญ สุทธิปัญโญ

๒ ๖๓-๐๐๓ นายฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์

๓ ๖๓-๐๐๔ นางสาวณัฐฐา ไตรเลิศ

๔ ๖๓-๐๐๕ นายอนันต์ ลากุล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ช้ัน ๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๒๓๓  ช้ัน ๓

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์

ตําแหน่งที่ ๖๑ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม(การโรงแรม) (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ตําแหน่งที่ ๖๒ อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม(การท่องเท่ียว) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๖๓ อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) (ป.โท) จํานวน  ๓ อัตรา

ชื่อ – สกุล

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ช้ัน ๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๒๓๒ ช้ัน ๓

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา



      บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๖๔-๐๐๑ นางสาวอันธิกา ธรรมเนียม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ช้ัน ๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๒๓๖  ช้ัน ๓

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๖๕-๐๐๒ นางสาวปริณุต ไชยนิชย์

๒ ๖๕-๐๐๓ นายอรรถสิทธ์ิ นิกรวัฒน์

๓ ๖๕-๐๐๔ นางสาวพรทิพย์ จําเริญ

๔ ๖๕-๐๐๖ นางสาวอริสรา ป้องกัน

๕ ๖๕-๐๐๗ นายปริญญา นิกรกุล

๖ ๖๕-๐๑๑ นายจตุรยุทธ พรมนิล

๗ ๖๕-๐๑๕ นายนวภัทร โตสุวรรณ์

๘ ๖๕-๐๑๖ นายจอมภพ สุธาสมิธ

๙ ๖๕-๐๑๗ นางนิศานาถ ศรีสังวร

๑๐ ๖๕-๐๒๐ นายปฐมพงษ์ จงศักด์ิสวัสด์ิ

๑๑ ๖๕-๐๒๑ นายนรรธพงศ์ ใคร่เครือ

๑๒ ๖๕-๐๒๔ นายธัศษณพัฒน์ ปานพรม

๑๓ ๖๕-๐๒๕ นางสาววรรณิศา สุโสม

๑๔ ๖๕-๐๒๖ นายคัมภีร์ พลการ

๑๕ ๖๕-๐๒๘ นายสัญห์สรรป์ศร ยมสีดา

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ช้ัน ๑

เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๒๓๗  ช้ัน ๓

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๖๕ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่งที่ ๖๔ อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)(ป.เอก) จํานวน ๗ อัตรา


