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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จํานวน ๘ อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการสอบแข่งขัน

ในวันอังคารที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันอังคารที่ ๒๙  สิงหาคม  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 

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  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  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  
 

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  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 ์

วันอังคารที ่๒๙  สงิหาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันอังคารที ่๒๙  สงิหาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหน่งนิติกร : กองบริหารงานบุคคล 
ทฤษฎี  
๑. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๒. กฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
๓. กฎหมายวิธพีิจารณาคดีปกครอง 
๔. กฎหมายว่าดว้ยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๕. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรอืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๖. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๗. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๒  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : กองนโยบายและแผน 
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 
ปฏิบัติ  Ms. Office 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแขง่ขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันอังคารที ่๒๙  สงิหาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๓  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี       
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการสํานักงาน  
๒. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิม่เติม 
๓. ความรู้เกีย่วกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกีย่วกับการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
๖. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปฏิบัติ  Ms. Office   
๒.๔  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา :  
      กองบริหารทรัพยากรสพุรรณบุรี, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
๓. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ การจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
๗. การประกันคุณภาพการศึกษา 
ปฏิบัติ Ms. Office   
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 
 

สังกัด/ตําแหน่ง 
หมายเลขประจําตัว

สอบ 
สถานที่สอบ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ 
๑. กองบริหารงานบุคคล 

ตําแหน่งนิตกิร ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๑-๐๐๙ ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๒. กองนโยบายและแผน 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายละแผน ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๒๓ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๓. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ตําแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๒๐ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องสุวรรณภูม ิ
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๓ 

 ๔๑-๐๒๑ ถึง ๔๑-๐๕๐ ห้อง ๒๔๐๕๑๐ 
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๕ 
 ๔๑-๐๕๑ ถึง ๔๑-๐๗๐ ห้อง ๒๓๙๑๗ - ๒๓๙๑๘ 

อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๙ 

๔. กองบริหารทรัพยากรสพุรรณบุรี 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๕๑-๐๐๑ ถึง ๕๑-๐๒๗ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

๕. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๖๑-๐๐๑ ถึง ๖๑-๐๑๔ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้องศรพีิทยาคาร 
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๒ 

 
 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล  จํานวน  ๒  อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี ๑๒  ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จํานวน  ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองกลาง



ตําแหน่งท่ี ๒๑ ตําแหน่งนิติกร  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นางสาวศุภากร จงอักษร

๒ ๒๑-๐๐๒ นางสาวสุภาพร ปิติเขต

๓ ๒๑-๐๐๓ นางสาวเทวพร คล้ายประยูร

๔ ๒๑-๐๐๔ นายพรเทพ ศรีม่วง

๕ ๒๑-๐๐๕ นายรัฐพงษ์ มีชูพร

๖ ๒๑-๐๐๖ นายธีรภัทร์ พงศ์พันธุ์สุข

๗ ๒๑-๐๐๗ นางสาวโสพิศสุดา เสษโถ

๘ ๒๑-๐๐๘ นางสาวศิริรัตน์ การนิธิ

๙ ๒๑-๐๐๙ นางสาวพรสวรรค์ แสงนาโก

กองบริหารงานบุคคล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งที่ ๓๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นายณรงค์ศักด์ิ ทัตทะศรี

๒ ๓๑-๐๐๒ นางสาวชิดชนก สังคะวร

๓ ๓๑-๐๐๓ นางสาวปรีญานันท์ ลือจรัสพงษ์

๔ ๓๑-๐๐๔ นางสาวอุ้มบุญ ตรีหิรัญ

๕ ๓๑-๐๐๕ นายพลากร กลมกูล

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาวกาญจนา เหลาลา

๗ ๓๑-๐๐๗ นางสาวธาวิณี เย้ืองทิพย์

๘ ๓๑-๐๐๘ นางสาวรุ้งเพชร ภาคนิมิตร

๙ ๓๑-๐๐๙ นางสาวมรรษมน ปรัชเจริญวนิชย์

๑๐ ๓๑-๐๑๐ นางสาวสุภาพร เท่าบุรี

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นางสาวนภัสวรรณ บุญยัษเฐียร

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นางสาวสุภิลักษณ์ ป้ันชุด

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาววัชรี ชูสง่า

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นางสาวอรวรีว์ ผลทวีเทียรโชติ

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นายกฤชพล กาญจนลักษณ์

๑๗ ๓๑-๐๑๗ นายสิรวิชญ์ ชินศรี

๑๘ ๓๑-๐๑๘ นางสาวพรทิพย์ โคกดอกไม้

๑๙ ๓๑-๐๑๙ นางสาวอรวรรณ นันทกูล

๒๐ ๓๑-๐๒๐ นายชยุต รัชตะวรรณ

๒๑ ๓๑-๐๒๑ นางสาวนันธนิต หงษ์ทอง

๒๒ ๓๑-๐๒๒ นางสาวอรนุช เนิดน้อย

๒๓ ๓๑-๐๒๓ นางสาวกัลยกร สถิตย์มั่น

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองนโยบายและแผน



ตําแหน่งที่ ๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นางสาวรัตน์พร คงสมทอง

๒ ๔๑-๐๐๒ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์

๓ ๔๑-๐๐๓ นางสาวสิริกร เหรียญทอง

๔ ๔๑-๐๐๔ นางสาวธัญญารัตน์ ป่ินสุวรรณ์

๕ ๔๑-๐๐๕ นางสาวภัทราภรณ์ ตุงคะศิริ

๖ ๔๑-๐๐๖ นางสาวลักขณา แสงจันทร์

๗ ๔๑-๐๐๗ นางสาวอริสรา ดวงมะณี

๘ ๔๑-๐๐๘ นางสาวกาญจนา เหลาลา

๙ ๔๑-๐๐๙ นางสาวโชติรส สะอาดพาณิชกุล

๑๐ ๔๑-๐๑๐ นายณัฐพล วิลามาศ

๑๑ ๔๑-๐๑๑ นางสาววงเดือน เกตุคํา

๑๒ ๔๑-๐๑๒ นายฐิติพัศ ผลภาค

๑๓ ๔๑-๐๑๓ นางสาวกิตต์ิชญาห์ อัครไชยวุฒิกุล

๑๔ ๔๑-๐๑๔ นางสาวชวารินทร์ แก้วคง

๑๕ ๔๑-๐๑๕ นางสาววารินทร์ บุญจันทึก

๑๖ ๔๑-๐๑๖ นางสาวไอลดา สุขผสม

๑๗ ๔๑-๐๑๗ นางสาวชนัญชิดา จันขัน

๑๘ ๔๑-๐๑๘ นางสาวสุนิษา ไวยสุขศรี

๑๙ ๔๑-๐๑๙ นางสาวมรกต พูลทรัพย์

๒๐ ๔๑-๐๒๐ นางสาวกรพินธ์ุ สุขเกตุ

๒๑ ๔๑-๐๒๑ นายอายุวัฒน์ งามสมศักด์ิ

๒๒ ๔๑-๐๒๒ นางสาวภัทรจาริน แย้มมนัส

๒๓ ๔๑-๐๒๓ นางสาวชุลีพร มงคลแท้

๒๔ ๔๑-๐๒๔ นางสาวสุชาดา เท่ียงทิพย์

๒๕ ๔๑-๐๒๕ นางสาวอรวรรณ โพธ์ิชัยแสน

๒๖ ๔๑-๐๒๖ นางสาวณัฐณิชา เมืองศรีสุข

๒๗ ๔๑-๐๒๗ นางสาววิภาดา มะลิวัลย์

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี



ตําแหน่งที่ ๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

๒๘ ๔๑-๐๒๘ นางสาวสุปราณี ทันโคกกรวด

๒๙ ๔๑-๐๒๙ นางสาวบุศรา ชูแหวน

๓๐ ๔๑-๐๓๐ นายเฉลิม จันทร์จุ่น

๓๑ ๔๑-๐๓๑ นายปรินทร์ วงษ์ทอง

๓๒ ๔๑-๐๓๒ นางสาวสมปอง เหล็กดี

๓๓ ๔๑-๐๓๓ นางสาววลัยภรณ์ อรุณพันธ์

๓๔ ๔๑-๐๓๔ นางสาวณัฐพัชร์ แสงสมี

๓๕ ๔๑-๐๓๕ นางสาวชนิกานต์ จุ่นเงิน

๓๖ ๔๑-๐๓๖ นายอธิศ นิยมค้า

๓๗ ๔๑-๐๓๗ นางสาวกชกร เข็มทอง

๓๘ ๔๑-๐๓๘ นางสาวนันท์ชนก รุ่งอนันต์

๓๙ ๔๑-๐๓๙ นางสาวนัชนันท์ รุ่งอนันต์

๔๐ ๔๑-๐๔๐ นางสาวศรัญญา มณีวรรณ

๔๑ ๔๑-๐๔๑ นายอธิพันธ์ ตรวจนอก

๔๒ ๔๑-๐๔๒ นายวัชระ แจ่มฟ้า

๔๓ ๔๑-๐๔๓ นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ

๔๔ ๔๑-๐๔๔ นางสาวพรทิพย์ สุขเกษม

๔๕ ๔๑-๐๔๕ นายอรรถพล กองรส

๔๖ ๔๑-๐๔๖ นางสาวนันทภรณ์ โกศลยืน

๔๗ ๔๑-๐๔๗ นางสาวพิชชานันท์ เรืองภู่

๔๘ ๔๑-๐๔๘ นายสหรัฐ อินทรจันทร์

๔๙ ๔๑-๐๔๙ นางสาวกรรณิกา รัศมี

๕๐ ๔๑-๐๕๐ นางสาวปุณิกา ขันตยาวุฒิกุล

๕๑ ๔๑-๐๕๑ นางสาวชนาพร วัยทรง

๕๒ ๔๑-๐๕๒ นางสาวกนกพร ชุตินันท์

๕๓ ๔๑-๐๕๓ นางสาวณัฐณิชา รุ่งเรืองวงศ์

๕๔ ๔๑-๐๕๔ นายถิรวุฒิ เกิดรุ่งเรือง



ตําแหน่งที่ ๔๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

๕๕ ๔๑-๐๕๕ นางสาวบุษบา กรุดเนียม

๕๖ ๔๑-๐๕๖ นางสาวธนานุช สุขเกษม

๕๗ ๔๑-๐๕๗ นายสุรินทร์ ผันศิริ

๕๘ ๔๑-๐๕๘ นางสาวธีรารัตน์ สงวนผิว

๕๙ ๔๑-๐๕๙ นางสาวสุปรียา การวิทยี

๖๐ ๔๑-๐๖๐ นางสาวอักษรภัค พุกโหมด

๖๑ ๔๑-๐๖๑ นางสาวอรอนงค์ คงนุรัตน์

๖๒ ๔๑-๐๖๒ นางสาวกัษมารา ศรสวรรค์

๖๓ ๔๑-๐๖๓ นางสาวนพรัตน์ จํานงค์ศิลป์

๖๔ ๔๑-๐๖๔ นางสาวกาญจนา อุ่นละม้าย

๖๕ ๔๑-๐๖๕ นางสาวนริศรา มหะหมัด

๖๖ ๔๑-๐๖๖ นายศราวุฒิ ศรีสมชัย

๖๗ ๔๑-๐๖๗ นางสาวอารียา ภาคสุข

๖๘ ๔๑-๐๖๘ นายชลากรณ์ เมาลีทอง

๖๙ ๔๑-๐๖๙ นางสาวสุพรรษา นิลทุ้ย

๗๐ ๔๑-๐๗๐ นางสาวกมลชนก ตะสาริกา



ตําแหน่งที่ ๕๑ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๕๑-๐๐๑ นางสาวยุพิน จันทร์หอม

๒ ๕๑-๐๐๒ นางสาวกฤติญา ม้าทอง

๓ ๕๑-๐๐๓ นางสาวสุภาพร คําปลิว

๔ ๕๑-๐๐๔ นางสาวประภัสสร กล้าหาญ

๕ ๕๑-๐๐๕ นางสาววิรดา ปริญญาวโรดม

๖ ๕๑-๐๐๖ นางสาววชิราภรณ์ ทองคํา

๗ ๕๑-๐๐๗ นางสาวทิพวรรณ สิงห์ประเสริฐ

๘ ๕๑-๐๐๘ นางสาวกิตติยา ป้อมเงิน

๙ ๕๑-๐๐๙ นางสาวขนิษฐา ดํารงกุล

๑๐ ๕๑-๐๑๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิศารัชช์ มณีวงษ์

๑๑ ๕๑-๐๑๑ นางวิภาวรรณ ศิริสวัสด์ิ

๑๒ ๕๑-๐๑๒ นางสาวพิสชา อิสระ

๑๓ ๕๑-๐๑๓ นายอาทิตย์ ทองคํา

๑๔ ๕๑-๐๑๔ นางสาวสาวิตรี ปรีชาศิลป์

๑๕ ๕๑-๐๑๕ นางสาวลักขณา รอดลมูล

๑๖ ๕๑-๐๑๖ นางสาวนพรัตน์ อินทวิรัตน์

๑๗ ๕๑-๐๑๗ นางสุดารัตน์ เรืองศรี

๑๘ ๕๑-๐๑๘ นางมณีอรยา โตรุ่ง

๑๙ ๕๑-๐๑๙ นางสาวกัญวรา โพธ์ิทองคํา

๒๐ ๕๑-๐๒๐ นางสาวอลิษา ธีระธํารงชัยกุล

๒๑ ๕๑-๐๒๑ นางสาวพัชราวลัย จีนอนงค์

๒๒ ๕๑-๐๒๒ นางสาวอินทิรา เรือนปัญจะ

๒๓ ๕๑-๐๒๓ นายนาวี วังหิน

๒๔ ๕๑-๐๒๔ นายบัญชา อภิไชยรัตน์

๒๕ ๕๑-๐๒๕ นางสาวสุธิดา โพธ์ินรินทร์

๒๖ ๕๑-๐๒๖ นายเกรียงไกร พัตรานนท์

๒๗ ๕๑-๐๒๗ นายไวพจน์ สังขพันธ์ุ

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี



ตําแหน่งที่ ๖๑ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๖๑-๐๐๑ นางสาวจันทร์ฉาย วรโภชน์

๒ ๖๑-๐๐๒ นายศรัณย์ จิตโสภา

๓ ๖๑-๐๐๓ นางสาวสรญาณ์ เกตุมาชม

๔ ๖๑-๐๐๔ นางสาวพีรยาภรณ์ สุละพาน

๕ ๖๑-๐๐๕ นางสาวพักตร์วิภา จงวิเนธศานต์

๖ ๖๑-๐๐๖ นางสาวขนิษฐา ฤกษ์อรุณ

๗ ๖๑-๐๐๗ นายณรงค์ฤทธ์ิ เล็กลับ

๘ ๖๑-๐๐๘ นายภัทราวุฒิ เรืองศรี

๙ ๖๑-๐๐๙ นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน

๑๐ ๖๑-๐๑๐ นางสาวพิจิตรา สุวรรณพานิช

๑๑ ๖๑-๐๑๑ นายสิทธิชัย บุญสนิท

๑๒ ๖๑-๐๑๒ นางสาวนันทพร ราศรีกฤษณ์

๑๓ ๖๑-๐๑๓ นายปฎิภาณ มากเทพวงศ์

๑๔ ๖๑-๐๑๔ นายวิรุฬห์ พราหมณี

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


