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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  จํานวน  ๗  อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

 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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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
ทุกตําแหน่ง 
๑.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (๔๐ คะแนน) 
ทดสอบดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบัตริาชการ  
-   พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-     ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิวา่ด้วยการบริหารงานบุคคล  สาํหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอ้บงัคับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดา้นภาษาและความคิด ไดแ้ก่  ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร ์

วันอังคารท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันอังคารท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 
๑. การวางแผนและงบประมาณ 
๒. การวางแผนและการบริหารโครงการสําหรับส่วนราชการ 
๓. ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔. สถิติและการวจิัย 
๕. ระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๖. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗. การบรหิารความเสี่ยง 
๘. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
๙. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
ปฏิบัต ิ๒๐ คะแนน : Ms. Office 
๒.๒  ตําแหนง่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 

๑.ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

๓.ความรู้ทางด้านมัลติมีเดีย 

๔.พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.การติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 

ปฏิบัต ิ๒๐ คะแนน : การออกแบบและพัฒนา Web application ,การจัดการฐานข้อมลู 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันอังคารท่ี ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๓ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

๖๐  คะแนน 
๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 
๒. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 
๓. ความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี 
๔. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินทางคลัง การเก็บรักษาและนําส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

**ผู้สมัครสามารถนําเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้**  

 

รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ   

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๑-๐๐๑ ถึง ๑๑-๐๓๗ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ ห้อง self access 

๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๐-๐๒๘ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ ห้อง self access 

๓. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๒๘ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๘๑๒ 
 

 

ความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ   

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

เวลา  ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๑-๐๐๑ ถึง ๑๑-๐๓๗ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๒๐ 

๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๐-๐๒๘ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๙๑๒ 

๓. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๒๘ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๘๑๒ 
 

สถานทีส่อบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นางสาวบุษกร บุญช่วย

๒ ๑๑-๐๐๒ นายปรัชญา จํานงธรรม

๓ ๑๑-๐๐๓ นางสาวธาราภรณ์ โพธิ์พูล

๔ ๑๑-๐๐๔ นางสาวสแกวัญ ภัทรพิทักษ์

๕ ๑๑-๐๐๕ นายฐิติพงศ์ สงเคราะห์ธรรม

๖ ๑๑-๐๐๖ นางสาวบุศรา ชูแหวน

๗ ๑๑-๐๐๗ นางสาวณรินทรณ์ จาดแก้ว

๘ ๑๑-๐๐๘ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์

๙ ๑๑-๐๐๙ นางสาวสายสมร ดาวใส

๑๐ ๑๑-๐๑๐ นางสาวจิราภรณ์ แพรดํา

๑๑ ๑๑-๐๑๑ นางสาวปลา คงรักษา

๑๒ ๑๑-๐๑๒ นางสาวอัจฉราพรรณ คชเดช

๑๓ ๑๑-๐๑๓ นางสาวกัญญรัตน์ คงม่ัน

๑๔ ๑๑-๐๑๔ นางสาวพิกุล บุดดีจีน

๑๕ ๑๑-๐๑๕ นายเฉลิม จันทร์จุ่น

๑๖ ๑๑-๐๑๖ นางสาวกุลชรี มุมบ้านเช่า

๑๗ ๑๑-๐๑๗ นางสาวอสมา ทองคําสุข

๑๘ ๑๑-๐๑๘ นางสาวจตุณี ประภาสะวัต

๑๙ ๑๑-๐๑๙ นางสาวศิวาพร สดคมขํา

๒๐ ๑๑-๐๒๐ นางสาววิไลวรรณ เปรื่องประยูร

๒๑ ๑๑-๐๒๑ นางสาวศาธนี วาดเขียน

๒๒ ๑๑-๐๒๒ นางสาวกาญจนาภรณ์ พันธุสะ

๒๓ ๑๑-๐๒๓ นางสาวจําเริญ สุขชูศรี

๒๔ ๑๑-๐๒๔ นางสาวพัชราภรณ์ ทรัพย์ปราชญ์

๒๕ ๑๑-๐๒๕ นายสุรัช ประหยัด

๒๖ ๑๑-๐๒๖ นางสาวเกศิณี พรมจักร

๒๗ ๑๑-๐๒๗ นางสาวเบญจวรรณ แสนกล้า

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๒๘ ๑๑-๐๒๘ นางสาวขนิษฐา วงษ์สุวรรณ

๒๙ ๑๑-๐๒๙ นายกิตติกานต์ นิลรัตน์

๓๐ ๑๑-๐๓๐ นางสาวสุริสา เลิศฤทธิ์

๓๑ ๑๑-๐๓๑ นางสาวประดับพร ประไพบูลย์

๓๒ ๑๑-๐๓๒ นางสาวอรพรรณ วงษ์กฤษณ์

๓๓ ๑๑-๐๓๓ นางสาวอุไรพรรณ์ ฤกษ์โสธร

๓๔ ๑๑-๐๓๔ นางมยุรี เนื่องจากอินทร์

๓๕ ๑๑-๐๓๕ นางสาวธันยา คานทํา

๓๖ ๑๑-๐๓๖ นางสาวสุชาดา ปัทมะศิริ

๓๗ ๑๑-๐๓๗ นางสาวณัชชา พฤกษอาภรณ์



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นายวศิน วงษ์ดิษฐ์

๒ ๒๑-๐๐๒ นางสาววณารินทร์ จักรกรณ์

๓ ๒๑-๐๐๓ นายศักรินทร์ พันธุ์เครือวัลย์

๔ ๒๑-๐๐๔ นางสาวพสิตาณัญ จันทร์ตรี

๕ ๒๑-๐๐๕ นายอภิชาติ ฝากพืช

๖ ๒๑-๐๐๖ นางสาวอรชพรพรรณ เจียมจรัสโชค

๗ ๒๑-๐๐๗ นางสาวรติยากร ปั้นดี

๘ ๒๑-๐๐๘ นายนพรัตน์ เนตรทิพย์

๙ ๒๑-๐๐๙ นายธนากร แสงเปี่ยม

๑๐ ๒๑-๐๑๐ นายบุรินท์ สุภีวี

๑๑ ๒๑-๐๑๑ นายภิเษก ธารีกล้า

๑๒ ๒๑-๐๑๒ นางสาวดรุณี ดวงจินดา

๑๓ ๒๑-๐๑๓ นายสัณฐิติ สาริกา

๑๔ ๒๑-๐๑๔ นายพรเทพ จันทรา

๑๕ ๒๑-๐๑๕ นางสาวสุปราณี ยางทอง

๑๖ ๒๑-๐๑๖ สิบเอกนนทชัย สิงห์ห่วง

๑๗ ๒๑-๐๑๗ นางสาวศริยา เหล่าพันธ์รัตนาทวี

๑๘ ๒๑-๐๑๘ นางสาวรัตนาภรณ์ พรานเจริญ

๑๙ ๒๑-๐๑๙ นางสาวกมลชนก เถ่ือนสุริยะ

๒๐ ๒๑-๐๒๐ นางสาวบุญญานุช แซ่เล้า

๒๑ ๒๑-๐๒๑ นายธนากร เอ่ียมเกตุ

๒๒ ๒๑-๐๒๒ นางสาวนิศารัตน์ ส่งสวัสดิ์

๒๓ ๒๑-๐๒๓ นางสาวชิตชนก เกตุเจริญ

๒๔ ๒๑-๐๒๔ นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

๒๕ ๒๑-๐๒๕ นายเจษฎาพร ธนาอัศวเดช

๒๖ ๒๑-๐๒๖ นางสาวธัญชนก เล็กนิคม

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน ๓  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๒๗ ๒๑-๐๒๗ นางสาวอาเทตยา กระชั้น

๒๘ ๒๑-๐๒๘ นายรัชชาวิชช์ วงศ์คํา



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางสาววาสนา ธิรพรชัย

๒ ๓๑-๐๐๒ นางสาวศิริเพ็ญ เมาฬีทอง

๓ ๓๑-๐๐๓ นางสาวสุพิชา มีเสมา

๔ ๓๑-๐๐๔ นางสาวธีระประภา ยุทธสิทธิ์

๕ ๓๑-๐๐๕ นางสาวธารินี อัตตะสาระ

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาววันทนา เกษมพงษ์

๗ ๓๑-๐๐๗ นางอัญชลี เมืองเจริญ

๘ ๓๑-๐๐๘ นางสาวกฤชญา จันทร์จุ่น

๙ ๓๑-๐๐๙ นางสาวขวัญชนก สาระยิง

๑๐ ๓๑-๐๑๐ นางสาวณัชชนม์ หวังหนับ

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นางสาวจํารอง พุกสุข

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นางสาวพตจนาวัล พันธุ์รู้ดี

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นางสาวแคทริยา คงคอน

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาวศิริพร เมืองใหญ่

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นางสาวพิมพ์นภา สมจิตร์

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นางสาวนันท์นภัส หงษ์ทองสุก

๑๗ ๓๑-๐๑๗ นางสาวศศิพร เรือนเพชร์

๑๘ ๓๑-๐๑๘ นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง

๑๙ ๓๑-๐๑๙ นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร

๒๐ ๓๑-๐๒๐ นางสาวชวาริน จันแปงเงิน

๒๑ ๓๑-๐๒๑ นางสาวรวีรัศม์ิ ไทยประดิษฐ์

๒๒ ๓๑-๐๒๒ นางสาวรัตนา ชัยดี

๒๓ ๓๑-๐๒๓ นางสาววนิดา แก้วกิริยา

๒๔ ๓๑-๐๒๔ นางสาวนริศรา แซ่เฮ้ง

๒๕ ๓๑-๐๒๕ นางสาวกาญจนา ธงทอง

๒๖ ๓๑-๐๒๖ นางสาวสมพร อินทร์พุก

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๒  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๒๗ ๓๑-๐๒๗ นางสาวเกศรา ดีเอ่ียม

๒๘ ๓๑-๐๒๘ นางสาวพรรณพิมล เพชร์แดง



ตําแหน่งท่ี ๔๑  ตําแหน่งบรรณารักษ์  จํานวน ๑  อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 

 

 

 

สถานที่สอบ

อาคารศรีพิทยาคาร 

แผนทีส่นามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 

อาคาร 24 

สถานที่สอบ 


