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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

 

________________________________________________ 
  

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา 
และเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จํานวน ๑๑๑ อัตรา น้ัน บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้
ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามบัญชีรายช่ือ             
ดังแนบท้ายประกาศน้ี 

 

  ทั้งน้ี ผู้ที่ไมม่ีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายประกาศน้ี ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัคร จึงไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 

 ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง  

สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการสอบก็ได้ 

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

ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
๔.๓   ต้องเช่ือฟัง ปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 

การสอบโดยเคร่งครัด 
๔.๔   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 
๔.๕   ผู้ เข้าสอบที่ ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว   

๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด             

ในตารางการสอบ ผู้ที่เข้ารับการสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบในตําแหน่ง 
ที่สมัครอีก 
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กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

          

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาจารย์  สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน)  คุณวฒุิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- ทฤษฎีทางการเงิน 
- ความรู้ทางการเงินทั่วไป 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- Microeconomics 
- Macroeconomics  
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 
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กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการบญัช ี คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การบัญชกีารเงิน 
- การบัญชตี้นทนุ 
- การสอบบัญชแีละจรรยาบรรณ 
- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการบญัชี (นิติศาสตร์)  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- กฎหมายมหาชน 
- กฎหมายเอกชน 
- กฎหมายระหว่างประเทศ 
- กฎหมายอาญา 
- การบริหารงานยุติธรรม 
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๒๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 
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กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการตลาด  คุณวุฒิปริญญาเอก 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- Marketing Research Methodology 
- Model Marketing Strategy and Management 
- Marketing Theory 
- Advance Information 
- Analysis in Marketing 
- Digital Marketing  
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
- Principles of Marketing 
- Product and Price Policy 
- Distribution Policy 
- Promotion 
- Marketing Strategy and Plan 
- Consumer Behavior 
- Marketing Research 
สอบสอน รายวชิาใดวิชาหนึง่ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสาขาวิชาการตลาด สามารถ
เลือกใช้ส่ือการสอนได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สมัครต้องเตรียมส่ือการสอนมาด้วยตนเอง  
(สนามสอบเตรยีมคอมพิวเตอร ์และ LCD Projector ไว้ให้) ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 
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กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการตลาด  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- Principles of Marketing 
- Product and Price Policy 
- Distribution Policy 
- Promotion 
- Marketing Strategy and Plan 
- Consumer Behavior 
- Marketing Research 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน รายวชิาใดวิชาหนึง่ทีใ่ช้สอบในภาคทฤษฎี หรือรายวชิาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การตลาด สามารถเลือกใช้ส่ือการสอนไดต้ามความเหมาะสม โดยผู้สมัครต้องเตรียมส่ือการสอน
มาด้วยตนเอง (สนามสอบเตรียมคอมพิวเตอร์ และ LCD Projector ไว้ให้) 
ใช้เวลาคนละ ๓๐  นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอตุสาหกรรม)  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
- การวเิคราะหก์ารเคลื่อนไหว 
- การบริหารการผลิต 
- การวจิัยทางธรุกิจอุตสาหกรรม 
- การจดัการเชิงกลยทุธ ์
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 



๗ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจสิติกส์)  คุณวุฒปิริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การจดัการคลังสินค้า 
- การจดัการขนส่ง 
- Supply Chain 
- การวจิัยทางธรุกิจโลจิสตกิส์ 
- การจดัการเชิงกลยทุธ ์
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทาํงานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรพัยากรมนุษย)์  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- การวางแผนทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยทุธ ์
- การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์
- การวจิัยเพือ่การบริหารทรัพยากรมนษุย ์
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการสํานักงาน)  คุณวฒุิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การจดัการสํานักงาน 
- ปฏิบัติงานสํานักงานจําลอง 
- เครื่องใช้สํานกังานและการจดัการเอกสาร 
- เทคนิคงานเลขานุการ 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)  คุณวุฒิปรญิญาเอก 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป)  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- การจดัการทรพัยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
- วิจัยธรุกิจ 
- หลักการจัดการ 
- การจดัการสมัยใหม ่
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการสอบ 
(รายวิชาตามสาขาวิชาที่สมัคร) ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที 
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อาจารย์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- Linear Algebra 
- Mathematical Analysis 
- Differential  Equations 
- Calculus  
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
เขียนแผนการสอน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาที และสอบสอน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาท ี
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) เลือกสอบตามความถนัด 
- Computer Programming 
- System Analysis  
- Database & Discrete Structure 
- Computer Architecture 
- Computer Network 
- Interactive Multimedia 
- Computer Animation 
- Art Design 
- Research Methodology  
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูแ้ละทักษะในการสอบสอน ใช้เวลาคนละ ๒๐ นาท ี
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น    

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

สอบทฤษฎี  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน  
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
อาจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- Electrical Power System Analysis 
- Electrical Machines 
- High Voltage Engineering 
- Power Plant and Substation 
- Protection and relay  
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
- คุณลักษณะทัว่ไปด้านการสอน / การวิจัย 
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาํแหน่งในด้านตา่ง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการ
ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหนา้ที่  ความมีมนษุยสัมพันธ์และมีปฏิภาณไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นตน้   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 

 
 
 



๑๑ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะศิลปศาสตร์ 
อาจารย์  สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม (การโรงแรม)  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- ทรัพยากรบุคคลในธุรกจิโรงแรม 
- หลักการจัดการธุรกิจโรงแรม 
- ระเบียบวิธวีิจยัสําหรับธรุกิจทอ่งเที่ยว 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนษุยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)  คุณวุฒิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาอังกฤษ เกีย่วกับไวยกรณ์ การแปล และการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่าง ๆ 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน)  คุณวุฒปิริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาจีน เกี่ยวกบัไวยกรณ์ และการใช้ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 
 
 



๑๒ 
 

กําหนดการและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

รายละเอยีดการสอบ วัน เวลาและสถานที ่  
คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
อาจารย์  สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย)  คุณวฒุิปริญญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูค้วามสามารถภาษาไทย เกี่ยวกบัไวยกรณ์ และการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

อาจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาโท 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบวิธวีิจยั 
- สังคมเศรษฐกจิ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ปฏิบัติการสอน (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

สอบปฏิบัติการสอน  
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี  

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 

 

อาจารย์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คุณวุฒิปรญิญาเอก 
ทฤษฎี (๑๐๐ คะแนน) 
- ระเบียบวิธวีิจยั 
- สังคมเศรษฐกจิ 
- วิชากฎหมาย 
- การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ปฏิบัติการสอน  (๑๐๐ คะแนน) 
สอบสอน  โดยให้เตรยีมส่ือการสอนและอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ใช้เวลาคนละ ๑๕ นาที
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในดา้นต่าง ๆ  เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  
ทางการทํางานที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
(สถานที่สอบดังตารางแนบท้าย) 



๑๓ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  จํานวน  ๑  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๑๑  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 
 

หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๖๐  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๒๑  อาจารย์ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (การเงนิ) (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑ - ๐๐๑ นายพีรณัฎฐ ์ ยาทิพย์ 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น ๒ 
อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗) 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑ - ๐๐๒ นายชินกฤต วงศ์รักษ์ 
 
 

  

 

ตําแหน่งที่ ๒๒  อาจารย์ สาขาวิชาการเงนิและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๒ - ๐๐๑ นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้ 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกลาโหม ชั้น ๒ 
อาคารสํานักงานคณบดี (อาคาร ๗) 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๒ - ๐๐๒ นางสาววิชุดา สิงห์คํา 
๒๒ - ๐๐๓ นายกฤษฎา วิศิษฎ์สิน 
๒๒ - ๐๐๔ นางสาวสิริเกล้า สังขพันธ์ 
๒๒ - ๐๐๕ นายกฤษณ์ ปัญจศุภโชค 
๒๒ - ๐๐๖ นางสาวจิรวดี แจ้งขํา 
๒๒ - ๐๐๗ นางสุวรรณา อภัยบัณฑิตกุล 
๒๒ - ๐๐๘ นางสาวฟองจันทร ์ หลวงจันทร์ดวง 
๒๒ - ๐๐๙ นายรัฐกรณ ์ พงษ์ประเสริฐ 
๒๒ - ๐๑๐ นายสายชล ศรีสว่าง 
๒๒ - ๐๑๑ นางสาวประภาลักษณ ์ สิทธิ 

 



๑๔ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๓  อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (ป.เอก) จํานวน  ๙  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก   

 

ตําแหน่งที่ ๒๔  อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (ป.โท) จํานวน  ๓  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๔ - ๐๐๑ นางสาวบัญจรัตน์ นิรโศก 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๔ - ๐๐๒ นางสาวชิดชญา จันทเพ็ชร์ 
๒๔ - ๐๐๓ นางสาวจินดาภา ลีนิวา 
๒๔ - ๐๐๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทพัทธ์ แก้วแสง 
๒๔ - ๐๐๕ นางสาวพัชรกันย์ ทัศคร 
๒๔ - ๐๐๖ นายนิพพิชฌน์ กมลธีระวิทย์ 
๒๔ - ๐๐๗ นางสาววรรณา กัลยานุกุล 
๒๔ - ๐๐๘ นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข 
๒๔ - ๐๐๙ นางสาวอุไรวรรณ ธนะรักษ์ 
๒๔ - ๐๑๐ นางสาวสุวินชา การพัดชี 
๒๔ - ๐๑๑ นางสุภาพร เพ่งพิศ 
๒๔ - ๐๑๒ นางสาวกรกมล กางโสภา 
๒๔ - ๐๑๓ นางธาริณี วนารักษ์พิทักษ์ 
๒๔ - ๐๑๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว 
๒๔ - ๐๑๕ นางสาวอุรุชา จิรพัฒน์ธาดา 
๒๔ - ๐๑๖ นายนิยม คําบุญทา 
๒๔ - ๐๑๗ นางสาวกัลยา โฉมแดง 
๒๔ - ๐๑๘ นางสาวเกษศิณ ี ต้ังอ้ัน 
๒๔ - ๐๑๙ นางชมชไม พงศ์ศรีโรจน์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๕  อาจารย์ สาขาวิชาการบญัชี (นิติศาสตร์) (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๕ - ๐๐๑ นายจิรภัทร นันทเศรษฐ ์

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๕ - ๐๐๒ นายชาญชัย ชูทุ่งยอ 
๒๕ - ๐๐๓ นางสาวฉัตรธิมา ยกซิ่ว 
๒๕ - ๐๐๔ นางสาวสุภาภรณ ์ บุญเฟ่ือง 
๒๕ - ๐๐๕ นางสาววรางคณา ชัยมุงคุณ 
๒๕ - ๐๐๖ นางสาวภาวิณี อินต๊ะแปง 
๒๕ - ๐๐๗ นายสัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล 
๒๕ - ๐๐๘ นางสาวสุวรรณา คณะยอด 
๒๕ - ๐๐๙ นางสาววิจิตรา พีรฉัตรวุฒิกุล 
๒๕ - ๐๑๐ นางสาวสุรัสวดี กัลยาสิทธ์ิ 
๒๕ - ๐๑๑ นายจักรพงษ์ อยู่เย็น 
๒๕ - ๐๑๒ นางสาวชฎารัตน์ ทองรุต 
๒๕ - ๐๑๓ นายไกรยศ ชัยงามจิตร 
๒๕ - ๐๑๔ นางสาวศิริประภา ภูมิโคกรักษ ์

   
  

 

ตําแหน่งที่ ๒๖  อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ป.เอก) จํานวน  ๖  อัตรา 
  

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๖ - ๐๐๑ นางสาวชัญญ์ญาณ ์ คําบุญ 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๖ - ๐๐๒ นางสาวณัชชา กริ่มใจ 
 
 

  

 
 



๑๖ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๗  อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 

  

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๗ - ๐๐๑ นายจารึก สิมพลีวงศ์ 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๗ - ๐๐๒ นายอนุชิต พิศาลมงคล 
๒๗ - ๐๐๓ นางสาวรัสรินทร ์ สิรพรกิตต์ิขจร 
๒๗ - ๐๐๔ นางสาวรัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว 
๒๗ - ๐๐๕ นายอาทิวัฒน์ ดาวสมบูรณ ์
๒๗ - ๐๐๖ นางสาวพิมลมาศ น่วมหนู 
๒๗ - ๐๐๗ นางสาวนันทิตา เพชราภรณ์ 
๒๗ - ๐๐๘ นางนันท์นภัส แซ่ภู่ 
๒๗ - ๐๐๙ นางสาวจรัสศร ี กลิ่นสุคนธ์ 
๒๗ - ๐๑๐ นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ 
๒๗ - ๐๑๑ นางสุภาพร แพงราษฎร์ 
๒๗ - ๐๑๒ นางสาวอรพรรณ สีน้อยขาว 
๒๗ - ๐๑๓ นางสาวศิริรัตน์ สัยวุฒิ 
๒๗ - ๐๑๔ นายธัชชัย อินทะสุข 
๒๗ - ๐๑๕ นายสมนึก หอมนาม 
๒๗ - ๐๑๖ นางสาวบุหงา ศรีรัตน์ 

   
 

ตําแหน่งที่ ๒๘  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๙  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการอุตสาหกรรม) (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 
  

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๙ - ๐๐๑ นางสาวธัญชนก พันธ์ุเมือง  

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๙ - ๐๐๒ นางสาวจินตนา มณีใส 
๒๙ - ๐๐๓ นางสาววจีรัตน์ บุญเวียง 
๒๙ - ๐๐๔ นายปรเมษฐ ์ เหมือนพรรณราย 
๒๙ - ๐๐๕ นางสาวณัฐกฤตา สุขสัน 

   
 

ตําแหน่งที่ ๒๑๐  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 
  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
  

ตําแหน่งที่ ๒๑๑  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์) (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๑ - ๐๐๑ นางสาวลักษณ์ชยาภา อัครนิจเดชากิตต์ิ 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑๑ - ๐๐๒ นายอดิศัย วรรธนะภูติ 
๒๑๑ - ๐๐๓ นางสาวมยุร ี อําคาแก้ว 

   
 
ตําแหน่งที่ ๒๑๒  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.เอก) จํานวน  ๓  อัตรา 

  ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๑๓  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (ป.โท) จํานวน  ๓  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๓ - ๐๐๑ นางสาวอารยา สงเคราะห์ 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑๓ - ๐๐๒ นางสาวชนาถณัฎฐ์ ผลดี 
๒๑๓ - ๐๐๓ นายธีระศักด์ิ ทรัพย์ประเสริฐ 
๒๑๓ - ๐๐๔ นางสาวศุภลักษณ์ บํารุงกิจ 

   
 

ตําแหน่งที่ ๒๑๔  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการสํานักงาน) (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๔ - ๐๐๑ นางสาวสุขใจ ตันวีนุกูล 
 

 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑๔ - ๐๐๒ นางสาวกานต์พิชชา ยอดนํ้าคํา 
๒๑๔ - ๐๐๓ นายสิทธา เศรษฐสิทธ์ิปรีดา 

   
 

ตําแหน่งที่ ๒๑๕  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.เอก) จํานวน  ๗  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๕ - ๐๐๑ นางสาวกันยาวีร์ เมฆีวราพันธ์ุ 
 

 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑๕ - ๐๐๒ นายภวัต ธนสารแสนล้าน 

   
 
 
 
 



๑๙ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๑๖  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.โท) จํานวน  ๕  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๖ - ๐๐๑ นางสาวษิญาภา ชัยกุลเทวินทร 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 
 

๒๑๖ - ๐๐๒ นางสาวณัฐพรวดี ธรรมนิมิต 
๒๑๖ - ๐๐๓ นางสาวชญากร เหลี่ยมสมุทร ์
๒๑๖ - ๐๐๔ นางสาวเนรัญชรา บุญกเษม 
๒๑๖ - ๐๐๕ นายฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ 
๒๑๖ - ๐๐๖ นายชัยภัทร ์ คิดดี 
๒๑๖ - ๐๐๗ นางสาววรัลรัตน์ ภัทรพิริยานนท์ 
๒๑๖ - ๐๐๘ นางสาววิภาวรรณ แม้นรัตน์ 
๒๑๖ - ๐๐๙ นางสาวดวงเพ็ญ เงินเมือง 
๒๑๖ - ๐๑๐ นางสาวโศจิกานต์ จันทรมาศ 
๒๑๖ - ๐๑๑ นางสาวจารุภัทร บุญส่ง 
๒๑๖ - ๐๑๒ นางสาวสาริศา ทิตยวงษ์ 
๒๑๖ - ๐๑๓ นายสัมฤทธ์ิ จิตตภูมิภักดี 
๒๑๖ - ๐๑๔ นางสาววราภรณ ์ แสงตรง 
๒๑๖ - ๐๑๕ นางสาววันวิสาข ์ สมร 
๒๑๖ - ๐๑๖ นางปริตภา พลับศิริ 
๒๑๖ - ๐๑๗ นางกิตติกานต์มณ ี นิคงรัมย์ 
๒๑๖ - ๐๑๘ นายชาญชัย นาคสิน 
๒๑๖ - ๐๑๙ นางสาวโสภิดา ขันธพัทธ์ 
๒๑๖ - ๐๒๐ นางสาวจุไรรัตน์ หิรัญรัตน์ 
๒๑๖ - ๐๒๑ นางสาวสาวิตรี ปรีชาศิลป์ 
๒๑๖ - ๐๒๒ นางสาวพรรวินน์ แก้วเขื่อนเศรณี 
๒๑๖ - ๐๒๓ นายธิปธารา เขมภาคิน 
๒๑๖ - ๐๒๔ นายธัชพงศ์ กระตือหน 
๒๑๖ - ๐๒๕ นางสาวภัคญดา พิกุลธนดล 

   
 



๒๐ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๑๖  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.โท)  
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๖ - ๐๒๖ นางสาวอภิชยา นิเวศน์ 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑๖ - ๐๒๗ นางสาวอธิษฐาน ทองเช้ือ 
๒๑๖ - ๐๒๘ นางสาวขนิษฐา ทองเช้ือ 
๒๑๖ - ๐๒๙ นายวีรยุทธ ไตรเดช 
๒๑๖ - ๐๓๐ นางสาวยุวณา ดําริห์ศิลป์ 
๒๑๖ - ๐๓๑ นางสาวภัทรฤทัย เกณิกาสมานวรคุณ 
๒๑๖ - ๐๓๒ นายธนัท ป่ินแก้ว 
๒๑๖ - ๐๓๓ นายรักเกียรติ โรจน์กัญญาพร 
๒๑๖ - ๐๓๔ นางสาวศศิวัลย์ พูลสวัสด์ิ 
๒๑๖ - ๐๓๕ นางสาวณัฐกฤตา รักใหม ่
๒๑๖ - ๐๓๖ นางสุวรรณี หงษ์วิจิตร 
๒๑๖ - ๐๓๗ นางสาวศิริรัตน์ สัยวุฒิ 
๒๑๖ - ๐๓๘ นางรุจิรา ริคารมย์ 
๒๑๖ - ๐๓๙ นายมีสิทธ์ิ ชัยมณ ี
๒๑๖ - ๐๔๐ นางสาวกัญญาภัค สิงหา 
๒๑๖ - ๐๔๑ นางสาวชยาภัสร ์ ไก่งาม 
๒๑๖ - ๐๔๓ นางสาวศรัณยา พ่ึงพินิจ 
๒๑๖ - ๐๔๔ นายประสิทธชัย เดชขํา 
๒๑๖ - ๐๔๕ นางสาวเบญจวรรณ กาญจนเลขา 
๒๑๖ - ๐๔๖ นายศิริโรจน์ ยอดรัก 
๒๑๖ - ๐๔๗ นายอธิเมศร ์ ด้วงเงิน 
๒๑๖ - ๐๔๘ นางสาวภรภัทร ทักข์ฤทธิพร 
๒๑๖ - ๐๔๙ นายสมชัย พูดเพราะ 
๒๑๖ - ๐๕๐ นางสาวพุทธินันท์ อ้ือตระกูล 

   
 



๒๑ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๒๑๖  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป) (ป.โท)  
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๒๑๖ - ๐๕๑ นางสาวโชติกาญณ์ บัดทิม 
 

 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร ๘ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
 

๒๑๖ - ๐๕๒ ว่าที่ ร.ต. อานนท์ รักแจ้ง 
๒๑๖ - ๐๕๓ นายสัมฤทธ์ิ เช้ืออาษา 
๒๑๖ - ๐๕๔ นางมยุร ี เน่ืองจากอินทร์ 

   
 

ตําแหน่งที่ ๒๑๗  อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ป.เอก) จํานวน ๙ อัตรา
   ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน  ๒๕  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๓๑  อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.เอก) จํานวน  ๒  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 
 

ตําแหน่งที่ ๓๒  อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ป.โท) จํานวน  ๒  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๓๒ - ๐๐๑ นางสาววิลัยพร สิงห์เช้ือ 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔  
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

๓๒ - ๐๐๒ นายปวิณวิทย์ สอนชา 
๓๒ - ๐๐๓ นางสาวเป่ียมจิต ษรจันทร์ศร ี
๓๒ - ๐๐๔ นางสาวสุนันทา ศรีโสภา 
๓๒ - ๐๐๕ นายรณวัฒน์ ป้ันสุวรรณ์ 
๓๒ - ๐๐๖ นายประเสริฐ อยู่สําราญ 
๓๒ - ๐๐๗ นางสาวรตินันท ์ จินดา 
๓๒ - ๐๐๘ นายปิยสิทธ์ิ บัณฑิตสกุลชัย 

   
 
 



๒๒ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๓๓  อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.เอก) จํานวน  ๙  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 

 

ตําแหน่งที่ ๓๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท) จํานวน  ๑๒  อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๓๔ - ๐๐๑ นายนฤพล ปันกอ 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔  
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔  
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

๓๔ - ๐๐๒ นางสาวอุษณีย์ สื่อมโนธรรม 
๓๔ - ๐๐๓ นายภัทรพล วรประชา 
๓๔ - ๐๐๔ นางสาวใกล้รุ่ง พันธ์ุนุช 
๓๔ - ๐๐๕ นางสาวศุภานัน ทัพสัพ 
๓๔ - ๐๐๖ ว่าที่ ร.ต. เชาวรินทร ์ ดีฉาย 
๓๔ - ๐๐๘ นางสาวรุ่งนภา ภูมิบุตร 
๓๔ - ๐๐๙ ว่าที่ ร.ต.หญิง รัชฎาพร กันเสนาะ 
๓๔ - ๐๑๐ นายพิษณ ุ นูมหันต์ 
๓๔ - ๐๑๑ นางสาวนันท์ธนะดี อรุณพัฒนพล 
๓๔ - ๐๑๒ นางสาวพัชนี เจียระผกานนท ์
๓๔ - ๐๑๓ นางสาวภาสินี ก้านจักร 
๓๔ - ๐๑๔ นายวรจักร สิริวิเศษวรกุล 
๓๔ - ๐๑๕ นางสาวอชิตา เทพสถิตย์ 
๓๔ - ๐๑๖ นายสัมพันธ์ ชัยภูม ิ
๓๔ - ๐๑๗ นายวิทยา พันจันดา 
๓๔ - ๐๑๘ นางสาวสุภัทรา สุวรรณหงษ ์
๓๔ - ๐๑๙ นายวิรพล เวียรชัย 
๓๔ - ๐๒๐ นางสาวกฤษกนก พันธ์ุขะวงษ์ 

   
 

 
 



๒๓ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๓๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท)  
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๓๔ - ๐๒๑ นายวรากร พรหมมณี 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔  
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔  
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

๓๔ - ๐๒๒ นางสาวปริณุต ไชยนิชย์ 
๓๔ - ๐๒๓ นายปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง 
๓๔ - ๐๒๔ นางชัชฎา ชวรางกูร 
๓๔ - ๐๒๕ นางสาววราภรณ ์ มั่นทุ่ง 
๓๔ - ๐๒๖ นางสาวประภาพร กลิ่นขจร 
๓๔ - ๐๒๗ นางสาวอัจฉรา พรหมศรีธรรม 
๓๔ - ๐๒๘ นายธนกฤต โพธ์ิขี 
๓๔ - ๐๒๙ นางสาวลดาวัลย์ มหันต์ 
๓๔ - ๐๓๐ นางสาวรุจิลาภา เจริญเลิศ 
๓๔ - ๐๓๑ นายต่อศกุล พันธ์ุพิพัฒน์ 
๓๔ - ๐๓๒ นางสาวปุญญรัตน์ ปุญญา 
๓๔ - ๐๓๓ นางสาวอิณทร์ชญาณ ์ เจริญสุขเบญจา 
๓๔ - ๐๓๔ นางสาวสิริมาศ สุภาพ 
๓๔ - ๐๓๕ นางสาวภัทรภร อินทนาศักด์ิ 
๓๔ - ๐๓๖ นางสาวยุวดี โฉมแดง 
๓๔ - ๐๓๗ นางสาวปาริฉัตร นาคสิทธ์ิ 
๓๔ - ๐๓๘ นางสาวหน่ึงธิดา บุตรครุฑ 
๓๔ - ๐๓๙ ว่าที่ ร.ต. เสฏฐนันท ์ ทองสุวรรณ์ 
๓๔ - ๐๔๐ ว่าที่ ร.ต. องอาจ อุ่นอนันต์ 
๓๔ - ๐๔๑ นางสาวมธุรส ผ่านเมือง 
๓๔ - ๐๔๒ นางสาวชนนิกานต์ รอดมรณ์ 
๓๔ - ๐๔๓ นายณพงศ ์ วรรณพิรุณ 
๓๔ - ๐๔๔ นายสมเกียรติ โกศลสมบัติ 
๓๔ - ๐๔๕ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย 
๓๔ - ๐๔๖ นายประภาช วิวรรธมงคล 

 



๒๔ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๓๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท)  
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๓๔ - ๐๔๗ นายจตุรงค์ จิตติยพล 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔ 
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องสํานกังานคณบดี (๒๓๔๑๒) ชั้น ๔ 
อาคาร ๒๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

๓๔ - ๐๔๘ นายนิเวส ศิวพรประทาน 
๓๔ - ๐๔๙ นางสาวสินีนาถ คุ้มแสงเทียน 
๓๔ - ๐๕๐ นางสาวยุพาวดี ฐานขันแก้ว 
๓๔ - ๐๕๑ นายคํารณ มิตร์เทวิน 
๓๔ - ๐๕๒ นางสาวพจนี กมลประภา 
๓๔ - ๐๕๓ นางสาวปนัดดา ใจบุญลือ 
๓๔ - ๐๕๔ นายวรพงษ์ ปุราชะทํามัง 
๓๔ - ๐๕๕ นางสาวณิชานันท ์ สมัครไทย 
๓๔ - ๐๕๖ นายสรวัตร ประภานิติเสถียร 
๓๔ - ๐๕๗ นายไพศาล ปุตติสังคะ 
๓๔ - ๐๕๘ นางสุนทรี แก่นแก้ว 
๓๔ - ๐๕๙ นายดํารง สังวาลรัตน์ 
๓๔ - ๐๖๐ นายปฐมพงษ์ วิบูลย์ศิลป์ 
๓๔ - ๐๖๑ นายกิจติ ป่ินสุวรรณ 
๓๔ - ๐๖๒ นางสาวอารี อยู่ภู่ 
๓๔ - ๐๖๓ นางสาวภาวดี รัศมีทอง 
๓๔ - ๐๖๔ นายขจรศักด์ิ จันทร์หลม่ 
๓๔ - ๐๖๕ นายศุภมิตร จันทร์คู ่
๓๔ - ๐๖๖ นายณรงค์ฤทธ์ิ วังคีรี 
๓๔ - ๐๖๗ นายอิศรา นาคะวิสุทธ์ิ 
๓๔ - ๐๖๘ นางสาวพาฝัน รัตนะ 
๓๔ - ๐๖๙ นางสาวสุวรรณี ธูปจีน 
๓๔ - ๐๗๐ นายสุพจน์ ต้ังจิตยงสิวะ 
๓๔ - ๐๗๑ นายอนันต์ สายเสียงสด 
๓๔ - ๐๗๒ นายสาธิต คณฑา 



๒๕ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จํานวน  ๔  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๔๑  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 
 

 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 

 

ตําแหน่งที่ ๔๒  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (ป.โท) จํานวน  ๑  อัตรา 
   

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๔๒ - ๐๐๑ ว่าที่ ร.ต. บุญญฤทธ์ิ วังงอน 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๙๓๐๔ ชั้น ๓  

สอบสัมภาษณ์ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๙๓๐๕ ชั้น ๓  
อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ (อาคาร ๙)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
 

๔๒ - ๐๐๒ นายณัฐพล สิทธิศรีจันทร ์
๔๒ - ๐๐๓ นายชัยพร อัดโดดดร 
๔๒ - ๐๐๔ นายสยามรัฐ เพิกอาภรณ์ 
๔๒ - ๐๐๕ นายกวีพจน์ วรเนตรสุทธิกุล 
๔๒ - ๐๐๖ นายพัฒนะ อิงคะวะระ 
๔๒ - ๐๐๗ นายเขมภัทร สมสังข ์

   
 

ตําแหน่งที่ ๔๓  อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 
 

ตําแหน่งที่ ๔๔  อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก) จํานวน  ๑  อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ จํานวน  ๒๑  อัตรา 
ตําแหน่งที่ ๕๑  อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (การโรงแรม) (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา 
  

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๑ - ๐๐๒ นางสาวอังค์วราภัชฑ์ ขํานาค  

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 

๕๑ - ๐๐๓ นางผกามาศ ชัยรัตน์ 
๕๑ - ๐๐๔ นางสาวกรรณิกา เขจรลาภ 
๕๑ - ๐๐๕ นางสาวประไพ มงคลนิมิตร ์
๕๑ - ๐๐๖ นางสาวพิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ 

   
 

 

ตําแหน่งที่ ๕๒  อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (การท่องเท่ียว) (ป.เอก) จํานวน ๓ อัตรา 
 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคดัเลือก 

 

ตําแหน่งที่ ๕๓  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ป.โท) จํานวน ๓ อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๓ - ๐๐๑ นายราชันย์ ปรึกษา 

 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 

๕๓ - ๐๐๒ นางสาววัชราภรณ ์ เกตุช้าง 
๕๓ - ๐๐๓ นางสาวสุธิญา มะโน 
๕๓ - ๐๐๔ นายณัฐจิต เอ่ียมธรรม 
๕๓ - ๐๐๕ ม.ล. บราล ี สุทัศนีย์ 
๕๓ - ๐๐๖ นางรุ่งนภา คนึงเหตุ 
๕๓ - ๐๐๗ ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ เมืองพรวน 
๕๓ - ๐๐๘ นางสาวเมทินี ผลเอก 
๕๓ - ๐๐๙ นายณัถฐ ์ ศิริมงคล 

   
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๕๔  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) (ป.โท) จํานวน ๑ อัตรา 
  

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๔ - ๐๐๑ นายทวี ประมนต์ 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 

๕๔ - ๐๐๒ นางสาววิมลวรรณ เปียยก 
๕๔ - ๐๐๓ นางสาวภรณิษฐ ์ อุบลนุช 
๕๔ - ๐๐๔ นางสาวรัตติยาภรณ ์ บรุณพันธ์ 
๕๔ - ๐๐๕ นางสาวปุนญิศา คงทน 
๕๔ - ๐๐๖ นางสาวณภัทร ญาโนภาส 
๕๔ - ๐๐๗ นายธีรวัฒน์ การโสภา 

   
 

ตําแหน่งที่ ๕๕  อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) (ป.โท) จํานวน ๕ อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๕ - ๐๐๑ นางสาวกนกวรรณ ศรีบุญธรรม 

 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 

๕๕ - ๐๐๒ นางสาวชาสินี สําราญอินทร ์
๕๕ - ๐๐๓ นายปิยะพันธ์ุ วัชระนุกุล 
๕๕ - ๐๐๔ นายมูร้อด มูซอ 
๕๕ - ๐๐๕ นางสาวนพวรรณ เนตรธานนท์ 
๕๕ - ๐๐๖ นายวีระศักด์ิ วงศ์ษา 
๕๕ - ๐๐๗ นางสาวปิยะภา ตุวิชรานนท์ 
๕๕ - ๐๐๘ นายศุภชาติ เสถียรธนสาร 
๕๕ - ๐๐๙ นางสาวณัฐฐา ไตรเลิศ 
๕๕ - ๐๑๐ นางสาววรรณธิรา วิระวรรณ 
๕๕ - ๐๑๑ นายธวัชชัย ทะนงค ์
๕๕ - ๐๑๒ นางสาวปิยะวรรณ ท่าทราย 

   
 
 



๒๘ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 
หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๕๖  อาจารย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.โท) จํานวน ๗ อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๖ - ๐๐๑ นางสาวลักษวรรณ โกมาสถิตย์ 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
 

๕๖ - ๐๐๒ นายดลวิทย์ คล้ายสังข ์
๕๖ - ๐๐๓ นางสาวออมวจี พิบูลย์ 
๕๖ - ๐๐๔ นายจักร์กวี ซื่อตรง 
๕๖ - ๐๐๕ นางสาวชุติมา เก้าลิ้ม 
๕๖ - ๐๐๖ นายณัฐพล แก้วเกิด 
๕๖ - ๐๐๗ นางสาวเกษทิพย์ กล่อมเอ้ียง 
๕๖ - ๐๐๘ นางสาวรุ่งทิพย์ ละมุล 
๕๖ - ๐๐๙ นางสาวอมรรัตน์ เหล็กกล้า 
๕๖ - ๐๑๐ นายไชยสยาม เสรีมาศ 
๕๖ - ๐๑๑ นางสาวอรวิภา มากมิ่ง 
๕๖ - ๐๑๒ นางสาวภัสสร พัฒนสิงห์ 
๕๖ - ๐๑๓ นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม 
๕๖ - ๐๑๔ นางสาววิภากร เนียมทรง 
๕๖ - ๐๑๕ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า 
๕๖ - ๐๑๖ นายอรรถสิทธ์ิ แสงกล้า 
๕๖ - ๐๑๗ นางสาวโศจิรัตน์ ศุภนิจวัฒนา 
๕๖ - ๐๑๘ นางสาวรัชนีวรรณ แจ้งคําขํา 
๕๖ - ๐๑๙ นายสาโรจน์ การกูล 
๕๖ - ๐๒๐ นายเผ่า นวกุล 
๕๖ - ๐๒๑ นายบุญส่ง เรศสันเทียะ 
๕๖ - ๐๒๒ นายวิเชษฐ์ เพชรรัตน์ 
๕๖ - ๐๒๓ นางสาวบุญฑริกา โกมลวัฒนานันท ์
๕๖ – ๐๒๔ นางสาวชนิดาภา กระแจะจันทร ์
๕๖ - ๐๒๕ นางสาวจิราพร วงษ์ภา 

 



๒๙ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๕๖  อาจารย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.โท)  
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๖ - ๐๒๖ นายสถิตย์ เจริญอินทร ์

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

๕๖ - ๐๒๗ นายยศกร วรรณวิจิตร 
๕๖ - ๐๒๘ นางภาพรณ์ ลิ้มศุภรัตน์ 
๕๖ - ๐๒๙ นายเมธี ประทุมทา 
๕๖ - ๐๓๐ นางสาวธนิตาภรณ์ สุ่มมาตย ์
๕๖ - ๐๓๑ นางสาวรักเกล้า มีศิล 
๕๖ - ๐๓๒ นายพัฒนพงษ์ ธงหาร 
๕๖ - ๐๓๓ นางสาวฐาณัญณัฐ พิรติชัยธนกุล 
๕๖ - ๐๓๔ นายอนัส เจริญมิน 
๕๖ - ๐๓๕ นางสาวชลชินี ยอดหาญ 
๕๖ - ๐๓๖ นางนิศานาถ ศรีสังวร 
๕๖ - ๐๓๗ นายอัศว์ศิร ิ ลาปีอี 
๕๖ - ๐๓๘ นางสาวกตัญญรัตน์ เศลารักษ ์
๕๖ - ๐๓๙ นายพงษ์ศักด์ิ แคล้วเครือ 
๕๖ - ๐๔๐ นางสาวอรอุมา จันทกุล 
๕๖ - ๐๔๑ นายสวรรค์ ยมสีดา 
๕๖ - ๐๔๒ นายลัทธจิตร มีรักษ ์
๕๖ - ๐๔๓ นายเอกกมล แพทยานันท ์
๕๖ - ๐๔๔ นายนิวัตน์ บุญม ี
๕๖ - ๐๔๕ นางตรีวนันท์ เน่ืองอุทัย 
๕๖ - ๐๔๖ ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย สิงห์สุภา 
๕๖ - ๐๔๗ นายประภัสสร ทองยินดี 
๕๖ - ๐๔๘ นายพงษ์สิทธ์ิ ทองรักษ์ 
๕๖ - ๐๔๙ นายธนพจน์ อุดมเวช 
๕๖ - ๐๕๐ นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ ์

 
 
 
 



๓๐ 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธิเ์ข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวชิาการ            
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

 

หน่วยงาน : คณะศลิปศาสตร์ (ต่อ) 
ตําแหน่งที่ ๕๖  อาจารย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.โท)  
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๖ - ๐๕๑ นายณัฐสิทธ์ิ เครือแก่นแก้ว 
 

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น. 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
สอบทฤษฎี 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 

๕๖ - ๐๕๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง ณิชาภัทร สุขานคร 
๕๖ - ๐๕๓ นายธฤษณ ุ รอดรักษา 
๕๖ - ๐๕๔ นายณรงค ์ ฉิมวิเศษ 
๕๖ - ๐๕๕ นายธีรศักด์ิ คูศิริรัตน์ 
๕๖ - ๐๕๖ นางสาวสุภัตรา ข่าขันมาล ี

   

 

ตําแหน่งที่ ๕๗  อาจารย์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ป.เอก) จํานวน ๑ อัตรา 
 

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล ห้องสอบ 

๕๗ - ๐๐๑ นางสาววรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย  

วันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๒) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ   

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
 

๕๗ - ๐๐๒ นางอรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 
๕๗ - ๐๐๓ นางปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์ 
๕๗ - ๐๐๔ นางสาวเขมิกา ทองเรือง 
๕๗ - ๐๐๕ นางสาวจิดาภา เร่งมีศรีสุข 

   
 
 


