
๑

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
________________________________________________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๑ อัตรา นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดปดรับสมัครเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรตาม
บัญชีรายชื่อดังแนบทายประกาศนี้

ท้ังนี้ ผูท่ีไมมีรายชื่อตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ ถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศ
รับสมัคร จึงไมมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐

ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง

สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตน
เปนสุภาพชน

๒. เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการสอบ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออก

ใหไปในวันสอบทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบอาจพิจารณาไมอนุญาต
ใหเขารับการสอบก็ได

๔. การเขารับการสอบ ตองปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ งดใชเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีสอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบได

ก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบแลว
๔.๓ ตองเชื่อฟง ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม

การสอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.๕ ผู เขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว

๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ





๓

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คุณวุฒปิริญญาโท
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน ในทฤษฎีในศาสตรทางวิศวกรรมไฟฟา เตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความ
เหมาะสม เพื่อใชในการสอบสอน (โปรเจคเตอรจัดเตรียมไวให) ใชเวลาคนละ ๓๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คุณวุฒปิริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- วิชาวสัดุวิศวกรรม
- วิชากรรมวิธีการผลิต
- ควบคุมการผลิตและระบบอัตโนมัติและเคร่ืองจักรกล CNC
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน วชิาวิศวกรรมพื้นฐาน เตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใช
ในการสอบสอน (โปรเจคเตอรจัดเตรียมไวให) ใชเวลาคนละ ๓๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร คุณวุฒิปริญญาโท (ตําแหนงเลขที่ ๕๙๑๐๑๐๑)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน ในรายวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา โดยเลือกเฉพาะหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๔

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ตอ)
อาจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร คุณวุฒิปริญญาโท  (ตําแหนงเลขที่ ๕๙๑๐๑๐๒)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน ในรายวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา โดยเลือกเฉพาะหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร คุณวุฒิปริญญาโท  (ตําแหนงเลขที่ ๕๙๑๐๑๐๔)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน ในรายวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา โดยเลือกเฉพาะหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร คุณวุฒิปริญญาโท  (ตําแหนงเลขที่ ๕๙๑๐๑๐๕)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน ในรายวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา โดยเลือกเฉพาะหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๕

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ตอ)
อาจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง คุณวุฒปิริญญาโท
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน ในรายวิชาดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการจัดการฟารมสัตวน้าํ ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง คุณวุฒปิริญญาเอก
ปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
นําเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาเอก ๑ เร่ือง ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คุณวุฒิปริญญาเอก  (ตําแหนงเลขที่ ๕๙๑๐๑๑๐)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนในวชิาวิศวกรรมอาหาร ใชเวลาคนละ ๓๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คุณวุฒิปริญญาเอก  (ตําแหนงเลขที่ ๕๙๑๐๑๑๑)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนในวชิาโภชนาการ ใชเวลาคนละ ๓๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๖

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย  สาขาวิชาการบัญชี คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- การบัญชีการเงิน
- การบัญชีตนทุน
- การสอบบัญชีและจรรยาบรรณ
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอบ
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใชเวลาคนละ ๒๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาการตลาด คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- Principle of Marketing
- Product and Price Policy
- Distribution Management
- Promotion
- Marketing Research
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
เลือกสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เก่ียวของกับสาขาวิชาการตลาด สามารถเตรียมสื่อการสอนได
ตามความเหมาะสม โดยผูสมัครตองเตรียมสื่อการสอนมาดวยตนเอง (สนามสอบเตรียม
คอมพิวเตอร และ LCD Projector ไวให) ใชเวลาคนละ ๓๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๗

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- Time & Motion Study
- Production
- Productivity
- Warehousing
- Labor & Industrial Legislation
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอบ
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) คุณวฒุิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- Warehouse Management
- Inventory Management
- Transport Management
- Supply chain Management
- Service Logistics
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอบ
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๘

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
อาจารย  สาขาวิชาการบริหารธรุกิจเกษตร คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- ความรูทางดานธุรกิจการเกษตร
- ความรูทางดานเศรษฐศาสตรการเกษตร
- วิเคราะหและประเมินผลโครงการทางธุรกิจเกษตร
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอบ
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใชเวลาคนละ ๒๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- System Analysis and Design
- Programming Language
- Database Management System
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน  โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อใชในการสอบ
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใชเวลาคนละ ๓๐ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๙

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- Linear Algebra
- Mathematical Analysis
- Differential  Equations
- Calculus
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอน โดยใหผูเขาสอบเลือกสอนเนื้อหาสวนใดสวนหนึ่งในเร่ืองที่เก่ียวของกับเนื้อหา
ในการสอบภาคทฤษฎี (เนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และใหเขียนแผนการสอนมาดวย)
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามจํานวนผูเขาสอบและความเหมาะสม
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางและเชิงวัตถุ (Structure & Object Oriented

Programming)
- ความรูเก่ียวกับโครงสรางขอมลูและโครงสรางดสีครีต (Data & Discrete Structure)
- การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network Design)
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูและทักษะในการสอน โดยใหผูเขาสอบเลือกสอนเนื้อหาสวนใดสวนหนึง่ในเร่ืองที่
เก่ียวของกับเนื้อหาในการสอบภาคทฤษฎี (เนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลา ๒๐ นาที และใหเขียน
แผนการสอนมาดวย)
หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามจํานวนผูเขาสอบและความเหมาะสม
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๑๐

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คุณวุฒิปริญญาโท
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คุณวุฒปิริญญาโท
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คุณวุฒปิริญญาเอก
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คุณวุฒปิริญญาโท
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คุณวุฒปิริญญาโท
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๑๑

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร (ตอ)
อาจารย  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คุณวุฒปิริญญาเอก
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและมปีฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ  เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาสถาปตยกรรม คุณวุฒิปริญญาโท
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
การสอน ๑ เร่ือง เก่ียวกับสถาปตยกรรม หรือ ภูมิสถาปตยกรรม ใชเวลาคนละ ๔๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

คณะศิลปศาสตร
อาจารย  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (การทองเที่ยว) คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
๑. ทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการทองเที่ยว
๒. หลักการจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
๓. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจการทองเที่ยว
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสม
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๑๒

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะศิลปศาสตร (ตอ)
อาจารย  สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) คุณวฒุิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถภาษาจีน
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสม
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คุณวุฒิปริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ เก่ียวกับไวยกรณ การแปล และการใชภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะตาง ๆ
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสม
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๑๓

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการสอบ วัน เวลาและสถานที่
คณะศิลปศาสตร (ตอ)
อาจารย  สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คุณวุฒปิริญญาโท
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- ระเบียบวิธีวิจัย
- สังคมเศรษฐกิจ
- วิชากฎหมาย
- การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสม
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)

อาจารย  สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คุณวุฒปิริญญาเอก
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน)
- ระเบียบวิธีวิจัย
- สังคมเศรษฐกิจ
- วิชากฎหมาย
- การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน)
สอบสอนตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยใหเตรียมสื่อการสอนและอุปกรณตามความเหมาะสม
ใชเวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน)
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน ประสบการณทางการศึกษา
ทางการทาํงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพนัธและมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตัิ เปนตน

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

(สถานที่สอบดังตารางแนบทาย)



๑๔

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน ๙ อัตรา
ตําแหนงท่ี ๑๑ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา

ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๑๒ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๑๓ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๑๓ - ๐๐๑ นายธนาวุฒิ แตงแดน
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมไพลิน อาคาร ๙ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี เขต ๒

๒ ๑๓ - ๐๐๒ นายนัฐวุฒิ เหงหอม
๓ ๑๓ - ๐๐๓ นายวุฒิไกร สรอยสิงห
๔ ๑๓ - ๐๐๔ นายภูมิพัฒน โทจันทร
๕ ๑๓ - ๐๐๕ นางสาวลภัส พูลเพ่ิม

ตําแหนงท่ี ๑๔ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๑๔ - ๐๐๑ นายอรรถกร จันทรชนะ
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมบุษราคัม อาคาร ๙ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยสุพรรณบุรี เขต ๒

๒ ๑๔ - ๐๐๒ นางสาวธันยพร อุดม
๓ ๑๔ - ๐๐๓ นางสาวมลีรัตน แซออง
๔ ๑๔ - ๐๐๔ นางสาวสุพิชญา วงศวิเศษ

ตําแหนงท่ี ๑๕ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๑๕

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน ๑๐ อัตรา
ตําแหนงท่ี ๒๑ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๑) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๑ - ๐๐๑ นายนิรันดร พรมเกษา
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตําแหนงท่ี ๒๒ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๒) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๒ - ๐๐๑ นายนรากร ฉัตรชัยรัตน
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๒๒ - ๐๐๒ นายกิตติพงษ คําสาย
๓ ๒๒ - ๐๐๓ นางสาวอนงคนาถ อินทะเสม

ตําแหนงท่ี ๒๓ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๓) จํานวน ๑ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๑๖

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๒๔ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๔) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๔ - ๐๐๑ นายเอกภัทร จินดาอินทร
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๒๔ - ๐๐๒ นางสาวเบญจมาศ ทองศรี
๓ ๒๔ - ๐๐๓ นางสาวเฉลิมขวัญ อริยะวงศ
๔ ๒๔ - ๐๐๔ นายนเรนทร บุญสง
๕ ๒๔ - ๐๐๕ นายศักดิ์นรินทร ดีโยธา

ตําแหนงท่ี ๒๕ อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ป.โท) (๕๙๑๐๑๐๕) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๕ - ๐๐๑ นายพีระพงษ จันทรชูกลิ่น
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๒๕ - ๐๐๒ นางสาวกรณอัฐชญา วีณุตตรานนท
๓ ๒๕ - ๐๐๓ นางสาวรชยา ธารากุลทิพย
๔ ๒๕ - ๐๐๔ นางสาวลักขณา พิทักษ
๕ ๒๕ - ๐๐๕ นายเฉลิมพงษ พิลัยกุล

ตําแหนงท่ี ๒๖ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๖ - ๐๐๑ นางสาวมลธิรา ทองหมัน วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๒๖ - ๐๐๒ นายอธิราช เอ่ียมสําอาง
๓ ๒๖ - ๐๐๓ นายภาณุมาศ อัมพรสวัสดิ์



๑๗

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๒๗ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๗ - ๐๐๑ นางสาวมัสธรูา ละใบเด็น วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตําแหนงท่ี ๒๘ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก) (๕๙๑๐๑๑๐)
จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๘ - ๐๐๑ นางสาวพลอย กลางเมือง วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๒๘ - ๐๐๒ นายจิรณัทฐ เตชะรัง

ตําแหนงท่ี ๒๙ อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ป.เอก) (๕๙๑๐๑๑๑)
จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๒๙ - ๐๐๑ นางสาวนภาภรณ แซลี้ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา



๑๘

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน ๗๐ อัตรา
ตําแหนงท่ี ๓๑ อาจารย สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร (การเงิน) (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๓๒ อาจารย สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท) จํานวน ๑๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๓๒ - ๐๐๑ นายนิยม คําบุญทา

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๒๒๐๓ อาคาร ๒ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

๒ ๓๒ - ๐๐๒ นายกิตตินันต พิศสุวรรณ
๓ ๓๒ - ๐๐๓ นางสาวณัฐพัชร นวลมณีฐิติ
๔ ๓๒ - ๐๐๔ นางสาวมรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล
๕ ๓๒ - ๐๐๕ นางสาวณัฐธภรณ อุนแทน
๖ ๓๒ - ๐๐๖ นายพชร ยิ่งนคร
๗ ๓๒ - ๐๐๗ นางสาวบุญญารัตน ฤาชา
๘ ๓๒ - ๐๐๘ นายพิธาน แสนภักดี
๙ ๓๒ - ๐๐๙ นางสาวสุปวีย เรืองสุรัตน

๑๐ ๓๒ - ๐๑๐ นางสาวกัญญาพัชญ อรุณรัตน
๑๑ ๓๒ - ๐๑๑ นางสาวธิติรัตน วงษกาฬสินธุ
๑๒ ๓๒ - ๐๑๒ นางสาวพัชรินทร ศิริทรัพย

ตําแหนงท่ี ๓๓ อาจารย สาขาวิชาการบัญชี (ป.เอก) จํานวน ๘ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๑๙

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๓๔ อาจารย สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา
ลําดับ

ท่ี
เลขประจําตัว

สอบ
ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๓๔ - ๐๐๑ นางสาวศิริพร ทัศนศรี

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุมกลาโหม ชั้น ๒
อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

๒ ๓๔ - ๐๐๒ นายนิชนันท คงศรี
๓ ๓๔ - ๐๐๓ นางสาวศศิภัทร มาปะเข
๔ ๓๔ - ๐๐๔ นางสาวมุกดาภรณ ศรีกิตติโรจน
๕ ๓๔ - ๐๐๕ นางสาวจารุวรรณ สือจันทึก
๖ ๓๔ - ๐๐๖ นายสุเมธ สันติกุล
๗ ๓๔ - ๐๐๗ นางจิราวดี ญาติตาอิน
๘ ๓๔ - ๐๐๘ นายอนุชิต พิศาลมงคล
๙ ๓๔ - ๐๐๙ นางสาวธมลวรรณ ธีระบัญชร

๑๐ ๓๔ - ๐๑๐ นางสาวอารีรัตน กิจพายัพ
๑๑ ๓๔ - ๐๑๑ นายอนุสรณ เชื้อเกตุ
๑๒ ๓๔ - ๐๑๒ นางสาวอมรรัตน ทับทิมศรี
๑๓ ๓๔ - ๐๑๓ นางสาวสุจิตรา แสงจันดา

ตําแหนงท่ี ๓๕ อาจารย สาขาวิชาการตลาด (ป.เอก) จํานวน ๔ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๒๐

บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๓๖ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๓๖ - ๐๐๑ นายกิตติพงษ วงศวัฒนะ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมอูทอง ชั้น ๒

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
ณ หองประชุมนเรศวร ชั้น ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสกรี

๒ ๓๖ - ๐๐๒ นายสมภพ ชิมารักษ

ตําแหนงท่ี ๓๗ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.เอก) จํานวน ๑ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๓๘ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) (ป.เอก) จํานวน ๓ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๒๑

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๓๙ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส) (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา
ลําดับ

ท่ี
เลขประจําตัว

สอบ
ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๓๙ - ๐๐๑ นายณรงคฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมอูทอง ชั้น ๒

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
ณ หองประชุมนเรศวร ชั้น ๒

อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสกรี

๒ ๓๙ - ๐๐๒ นายพงษเทพ ภูเดช

ตําแหนงท่ี ๓๑๐ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย) (ป.เอก) จํานวน ๓ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๓๑๑ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย) (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๓๑๒ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการท่ัวไป) (ป.เอก) จํานวน ๖ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๒๒

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๓๑๓ อาจารย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๓๑๓ - ๐๐๑ นายกิตติคม สุขคํามี วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๒๔๐๓๑๐ อาคาร ๒๔ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

ตําแหนงท่ี ๓๑๔ อาจารย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ (ป.เอก) จํานวน ๑๗ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๓๑๕ อาจารย สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรธุรกิจ (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๓๑๕ - ๐๐๑ นายลิขิต แจมอุทัย

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๒๐๐๕๔ ชั้น ๕ อาคาร ๒๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ

๒ ๓๑๕ - ๐๐๒ นายอัคคะนนท พงศลักษมาณา
๓ ๓๑๕ - ๐๐๓ นายปยวัชร ทรัพยปรุง
๔ ๓๑๕ - ๐๐๔ นายทรงรัฏต ชอุมดวง
๕ ๓๑๕ - ๐๐๕ นายวันชนะ จูบรรจง
๖ ๓๑๕ - ๐๐๖ นางสาวอังสนา ผอนสุข
๗ ๓๑๕ - ๐๐๗ นายชัยศิริ สุขสันติลาภ
๘ ๓๑๕ - ๐๐๘ นายศราวุธ แดงมาก
๙ ๓๑๕ - ๐๑๐ นายวสันต อุทัยเลี้ยง

๑๐ ๓๑๕ - ๐๑๑ นางสาวภัทราลี ปรีชุม
๑๑ ๓๑๕ - ๐๑๓ นางสาวทิชากร เนตรสุวรรณ
๑๒ ๓๑๕ - ๐๑๔ นายสิทธิศักดิ์ รักขุมแกว



๒๓

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน ๑๖ อัตรา
ตําแหนงท่ี ๔๑ อาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา

ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๔๒ อาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๔๒ - ๐๐๑ นายศุภินันท จันมา

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ หองสํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น ๔
อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๔๒ - ๐๐๒ นางสาวสุภาพร แกวตา
๓ ๔๒ - ๐๐๓ นายสรศักดิ์ เหลาประสิทธิโชค
๔ ๔๒ - ๐๐๔ นายสาธิต ยอดม่ัน
๕ ๔๒ - ๐๐๕ นายพิทักษ พลเทพ
๖ ๔๒ - ๐๐๖ นายไกรศักดิ์ จันทรโกเมท
๗ ๔๒ - ๐๐๗ นายชณัตถ สิทธิพลพัฒน
๘ ๔๒ - ๐๐๘ นางสาวดษุฎี สมใจหวัง
๙ ๔๒ - ๐๐๙ นางสาวจุฑามาศ แสงทอง

๑๐ ๔๒ - ๐๑๐ นางสาวนิตยา โพธิ์งาม
๑๑ ๔๒ - ๐๑๑ นางสาวนันทพัทธ จรัสฐิติกุลชัย
๑๒ ๔๒ - ๐๑๒ นางสาวจุฑารัตน เทียนบูชา

ตําแหนงท่ี ๔๓ อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ป.เอก) จํานวน ๓ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๒๔

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๔๔ อาจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ป.โท) จํานวน ๗ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล
หองสอบ

๑ ๔๔ - ๐๐๑ นายณัฐพงศ เหลืองนฤดม วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ หองสํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้น ๔
อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๔๔ - ๐๐๒ นายกานต เจริญจิตร

หนวยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน ๒๘ อัตรา
ตําแหนงท่ี ๕๑ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๑ - ๐๐๑ นายชัยยันต ใจบุญมา

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๑๖๒๐๒ อาคาร ๑๖ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยนนทบุรี เขตใต

๒ ๕๑ - ๐๐๒ นายชัยวัฒน คุรุกิจวาณิชย
๓ ๕๑ - ๐๐๓ นายบัณฑิต พ่ึงสาระ
๔ ๕๑ - ๐๐๔ นายอนุวัฒน บํารุงกิจ
๕ ๕๑ - ๐๐๕ นายสราวุฒิ สิริเกษมสุข
๖ ๕๑ - ๐๐๖ นายสุรงคกร เพชรรักษ
๗ ๕๑ - ๐๐๗ นายกรีฑา สุขท่ัง
๘ ๕๑ - ๐๐๘ นางสาวตฤษฐพร แกวสุก



๒๕

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๕๒ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติของผูสมัครไมตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐

ตําแหนงท่ี ๕๓ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๓ - ๐๐๑ นายประจักษ บุญภักดี

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๙๓๐๕ อาคาร ๙ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยนนทบุรี เขตใต

๒ ๕๓ - ๐๐๒ นางสาววราภรณ ลือใจ
๓ ๕๓ - ๐๐๓ นายชัยพร อัดโดดดร
๔ ๕๓ - ๐๐๔ นายชาญชัย จิตรชู
๕ ๕๓ - ๐๐๕ นายวิภูษณะ ฉายินทุ
๖ ๕๓ - ๐๐๖ นายตฤณภพ บุญเส็ง
๗ ๕๓ - ๐๐๗ นายนเรศ ชลังสุทธิ์
๘ ๕๓ - ๐๐๘ นางสาวมัลลิกา ชัชวาลกิจกุล
๙ ๕๓ - ๐๐๙ นายพัฒนะ อิงคะวะระ

ตําแหนงท่ี ๕๔ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๕๕ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๕ - ๐๐๑ นางสาวธีราพรรณ แซแหว วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุม อาคาร ๑๕ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยนนทบุรี เขตใต



๒๖

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๕๖ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๖ - ๐๐๑ นายวิษณุ แฟงเมือง

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุม อาคาร ๑๕ ชั้น ๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยนนทบุรี เขตใต

๒ ๕๖ - ๐๐๒ นายกิตติภัค สิริวรารุจ
๓ ๕๖ - ๐๐๓ นางสาวณัฐชานันท อังศุเศรณี
๔ ๕๖ - ๐๐๔ วาท่ี ร.ต.สุวินัย โสดาเจริญ
๕ ๕๖ - ๐๐๕ นายเอกตินัย จันทรศรี
๖ ๕๖ - ๐๐๖ นางสาวสุพัตรา กฤษวัฒนากรณ
๗ ๕๖ - ๐๐๗ นายกาวหนา จงวัฒนารักษ
๘ ๕๖ - ๐๐๘ นายเจษฎา แสงศรีจันทร
๙ ๕๖ - ๐๐๙ นายธีรวัฒน สุวรรณวัจณ

๑๐ ๕๖ - ๐๑๐ นายรวินทธนัตถ ทิพยเสนา
๑๑ ๕๖ - ๐๑๑ นายเอกพงษ เจริญไชย
๑๒ ๕๖ - ๐๑๒ นายศิวะ ไวทยรุงโรจน
๑๓ ๕๖ - ๐๑๓ นายอมรศักดิ์ มาใหญ
๑๔ ๕๖ - ๐๑๔ นายทวีพร วุฒิสาร

ตําแหนงท่ี ๕๗ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร



๒๗

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๕๘ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.โท) จํานวน ๕ อัตรา
ลําดับ

ท่ี
เลขประจําตัว

สอบ
ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๘ - ๐๐๑ นายอิทธิ วีรานุกูล วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๔๒๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยสุพรรณบุรี เขต ๑

ตําแหนงท่ี ๕๙ อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ป.เอก) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๙ - ๐๐๑ นายสมใจ ยุบลชิต วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หอง ๔๒๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนยสุพรรณบุรี เขต ๑

ตําแหนงท่ี ๕๑๐ อาจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรม (ป.โท) จํานวน ๔ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๕๑๐ - ๐๐๑ นายศตคุณ โฆษะวินทะ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ หองประชุมสาขาวิชาสถาปตยกรรม
อาคาร ๒๑ ชั้น ๑๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยนนทบุรี เขตเหนือ

๒ ๕๑๐ - ๐๐๒ นางสาวอาติยาพร สินประเสริฐ
๓ ๕๑๐ - ๐๐๓ นายฐิติวัฒน นงนุช
๔ ๕๑๐ - ๐๐๔ นางสาวกมลวรรณ แสงธรรมทวี
๕ ๕๑๐ - ๐๐๕ นางสาวเบญจวรรณ ปานแมน



๒๘

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะศิลปศาสตร จํานวน ๑๘ อัตรา
ตําแหนงท่ี ๖๑ อาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (การโรงแรม) (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๖๒ อาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม (การทองเท่ียว) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๖๒ - ๐๐๑ นายคมลักษณ สงทิพย วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หอง ๒๒๓๕ ชั้น ๓
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๖๒ - ๐๐๒ นางสาวสุปรียา สืบสุนทร
๓ ๖๒ - ๐๐๓ นายกิตติศักดิ์ กลิ่นหม่ืนไวย

ตําแหนงท่ี ๖๓ อาจารย สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๖๓ - ๐๐๑ นางสาวกัลฐภัสร ไชยสิงหทอง วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หองแลบ ๑ ชั้น ๒
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๖๓ - ๐๐๒ นางสาวขวัญสุดา วรวิบูล
๓ ๖๓ - ๐๐๓ นางสาวปวีณา แพงสอน
๔ ๖๓ - ๐๐๔ นายวสุพล ดอกพิกุล



๒๙

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะศิลปศาสตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๖๔ อาจารย สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.โท) จํานวน ๒ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๖๔ - ๐๐๑ นางสาวสิริพร โอฬารจันทโรทัย วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หองแลบ ๑ ชั้น ๒
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๖๔ - ๐๐๒ นางสาวนวลักษณ สายสุทธิรักษ
๓ ๖๔ - ๐๐๓ นายกันตวีร เวียงสิมา

ตําแหนงท่ี ๖๕ อาจารย สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.เอก) จํานวน ๕ อัตรา
ไมมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร

ตําแหนงท่ี ๖๖ อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๖๖ - ๐๐๑ นางสาวสุกัญญา ชาวบานกราง วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หองแลบ ๒ ชั้น ๒
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๖๖ - ๐๐๒ นายปยะภพ มะหะมัด
๓ ๖๖ - ๐๐๓ นายชัยณรงค สิริพรปรีดา
๔ ๖๖ - ๐๐๔ นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษผล
๕ ๖๖ - ๐๐๕ นายยศภัทร ศรีงาม
๖ ๖๖ - ๐๐๖ นางสาวสิริพร เพียขันธ
๗ ๖๖ - ๐๐๗ นางสาวพรทิพย ชวยเพล
๘ ๖๖ - ๐๐๘ นายเฉลิมพงษ จันทรสุขา



๓๐

บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะศิลปศาสตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๖๖ อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ป.โท) (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๙ ๖๖ - ๐๐๙ นายอัครกิตติ์ สินธุวงศศรี วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หองแลบ ๒ ชั้น ๒
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๑๐ ๖๖ - ๐๑๐ นางสาวพรทิพย จําเริญ
๑๑ ๖๖ - ๐๑๑ นายนรรธพงศ ใครเครือ
๑๒ ๖๖ - ๐๑๒ นางสาวปทุมมาศ เข็มแกว
๑๓ ๖๖ - ๐๑๓ นางรัตติยา พรมกัลป
๑๔ ๖๖ - ๐๑๔ นายวุฒิวัฒน อนันตพุฒเิมธ

ตําแหนงท่ี ๖๗ อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ป.เอก) จํานวน ๔ อัตรา

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๑ ๖๗ - ๐๐๑ นางบษุกร วัฒนบุตร วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หอง ๒๒๒๒ ชั้น ๒
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๒ ๖๗ - ๐๐๒ นางสาวอาภรณรัตน เลิศไผรอด
๓ ๖๗ - ๐๐๓ นายไตรมาศ พูลผล
๔ ๖๗ - ๐๐๔ นายอภิชิต ดวงธิสาร
๕ ๖๗ - ๐๐๕ นางสาวกฤติณา วรพลจิรา
๖ ๖๗ - ๐๐๖ นางสาวผจงสุข เนียมประดิษฐ
๗ ๖๗ - ๐๐๗ นายธิติพัทธ บุญปก
๘ ๖๗ - ๐๐๘ นายวิสูจน รางทอง



๓๑

บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงาน : คณะศิลปศาสตร  (ตอ)
ตําแหนงท่ี ๖๗ อาจารย สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (ป.เอก) (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

เลขประจําตัว
สอบ

ช่ือ – สกุล หองสอบ

๙ ๖๗ - ๐๐๙ นายอัครเดช พรหมกัลป วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สอบทฤษฎี

เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอง ๒๒๑๔ ชั้น ๑

สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หอง ๒๒๒๒ ชั้น ๒
อาคารคณะศิลปศาสตร (อาคาร ๒๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

๑๐ ๖๗ - ๐๑๐ นายนพดล ดีไทยสงค
๑๑ ๖๗ - ๐๑๑ นางอรพิน ปยะสกุลเกียรติ
๑๒ ๖๗ - ๐๑๒ นายสมบัติ นวลระออง
๑๓ ๖๗ - ๐๑๓ นายโกศล สอดสอง
๑๔ ๖๗ - ๐๑๔ นายศักดิ์สุดา จิระศุภโชค



๓๒

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ท่ี กําหนดการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียด
๑. วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ สอบคัดเลือก/แขงขัน
๒. วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ
๓. วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ รายงานตัว
๔. วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มปฏิบัติหนาท่ี

**นอกนั้นใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑
สิงหาคม ๒๕๖๐ ทุกประการ**


