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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๗ อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการสอบแข่งขัน

ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ ดังตารางแนบท้ายประกาศ 

ที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

 ทั้งน้ี  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวม
กางเกงขาสั้น  เสื้อยืด  เสื้อไมม่ีแขน  กางเกง-กระโปรงยีนส์ หรือร้องเท้าไม่รัดส้น จะไมอ่นุญาตให้เข้าสอบ   

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 

๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่

อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ 

๔. การเข้ารับการสอบ  ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

๔.๑   งดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในห้องสอบ 

๔.๒   ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง 

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 

๔.๓   ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

๔.๔   ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 

๔.๕   ผู้ เข้าสอบที่ ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ กําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้ว   

๓๐  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

๔.๖   ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการสอบตามตําแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาที่กําหนด

ในตารางการสอบ  ผู้ที่เข้ารับการสอบผิดตําแหน่งจะถูกปรับ  ให้ตกและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบในตําแหน่งที่

สมัครอีก 





-๓- 

 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแขง่ขัน วัน เวลา  
ทุกตําแหน่ง 
๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) 
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔.  ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

วันอังคารที ่๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันอังคารที ่๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหน่งวิศวกรเคร่ืองกล : กองกลาง 
ทฤษฎี   ๑. ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมทั่วไป 
          ๒. ความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล 
๒.๒  ตําแหน่งบุคลากร : กองบริหารงานบุคคล 
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบัตกิารวิจัยภายในประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย  มทร.สุวรรณภูม ิว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนกังาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิวา่ด้วยหลักเกณฑ์การให้พนกังาน 
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจิัย และดูงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย  สังกัดมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
๖. ข้อบงัคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงระเบียบและประกาศที่ออกตาม
ความในข้อบงัคับ ฯ ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
๗. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การเล่ือนเงินเดือน
พนักงานมหาวทิยาลัย 
๘. การบริหารงานบุคคล 
๙.ระเบียบ ฯ วา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๑๐. ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอรเ์บ้ืองต้น   
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
ขอบข่ายรายวิชาการสอบแขง่ขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันอังคารที ่๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๓  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ :  
       สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน, สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทฤษฎี  
๑ ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓.ความรู้ทางดา้นมัลติมีเดีย 
๔.พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕.การติดตัง้และบริหารจดัการเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
ปฏิบัติ  
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานข้อมูล 
๒.๔  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป :  
      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการสํานักงาน  
๒. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิม่เติม 
๓. ความรู้เกีย่วกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกีย่วกับการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม การเขยีนโครงการ 
๖. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ปฏิบัติ  Ms. Office   
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 
 

สังกัด/ตําแหน่ง 
หมายเลขประจําตัว

สอบ 
สถานที่สอบ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ 
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ตําแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป ๑๑-๐๐๑ ถึง ๑๑-๐๕๑ ห้อง self-access 
อาคารวิทยบรกิาร ฯ  

ชั้น ๒ 

ห้อง ๒๓๘๑๒  
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๘ 

๒. กองกลาง 
ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล ๒๑-๐๐๑ ห้องสุวรรณภูม ิ

อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๓ 

ห้องสุวรรณภูม ิ
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๓ 
๓. กองบริหารงานบุคคล 

ตําแหน่งบุคลากร ๓๑-๐๐๑ ถึง ๓๑-๐๗๙ ห้องสุวรรณภูม ิ
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๓ 

ห้องสุวรรณภูม ิ
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(อาคาร ๒๔) ชัน้ ๓ 
๔. สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์ ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๐๙ ห้อง self access 
อาคารวิทยบรกิาร ฯ  

ชั้น ๒ 

ห้อง ๒๓๙๑๒  
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๙ 

๕. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์ ๕๑-๐๐๑ ถึง ๕๑-๐๐๖ ห้อง self access 

อาคารวิทยบรกิาร ฯ  
ชั้น ๒ 

ห้อง ๒๓๙๑๒  
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๙ 

ตําแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป ๕๒-๐๐๑ ถึง ๕๒-๐๒๕ ห้อง self access 
อาคารวิทยบรกิาร ฯ  

ชั้น ๒ 

ห้อง ๒๓๙๑๒  
อาคารศรีพทิยาคาร 
(อาคาร ๒๓) ชัน้ ๙ 

 
 

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 



ตําแหน่งที่ ๑๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นางสาววรรณธนี ตาดี

๒ ๑๑-๐๐๒ นางสาวสายรุ้ง จันทร์พวง

๓ ๑๑-๐๐๓ นางสาวขวัญตา เกตุนคร

๔ ๑๑-๐๐๔ นายวิรุฬห์ ไทยแย้ม

๕ ๑๑-๐๐๕ นางสาวแพรวพรรณ เย่ียมสวัสด์ิ

๖ ๑๑-๐๐๖ นายชนะ ไกรศร

๗ ๑๑-๐๐๗ นายปฏิญญา สอนโยธา

๘ ๑๑-๐๐๘ นางสาววรรณิศา แก้วตาแสง

๙ ๑๑-๐๐๙ นางสาวสุภาพร คําปลิว

๑๐ ๑๑-๐๑๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิศารัชช์ มณีวงษ์

๑๑ ๑๑-๐๑๑ นางสาวพัชร์จีรา มนต์ปภาสิริ

๑๒ ๑๑-๐๑๒ นางสาวขนิษฐา ดํารงกุล

๑๓ ๑๑-๐๑๓ นางสาวกฤษฏาพร อัทธะวีคูณ

๑๔ ๑๑-๐๑๔ นางสาวสิรินธร โพธ์ิหอม

๑๕ ๑๑-๐๑๕ นางสาวพนิดา โททอง

๑๖ ๑๑-๐๑๖ นางสาวอุสา ใสน่ิมนวน

๑๗ ๑๑-๐๑๗ ว่าท่ีร้อยตรีคนินทร เทพสถิตย์

๑๘ ๑๑-๐๑๘ นางสาวสุทธิดา ทองสุข

๑๙ ๑๑-๐๑๙ นางสาวกันยา อาษาวิเศษ

๒๐ ๑๑-๐๒๐ นางสาวกัญญาวีร์ บุญประเสริฐ

๒๑ ๑๑-๐๒๑ นายภูวดล พันธ์ุทุ้ย

๒๒ ๑๑-๐๒๒ นายจตุพร ฤกษ์สนธิ

๒๓ ๑๑-๐๒๓ นางสาวอิสรา กริชพรรณราย

๒๔ ๑๑-๐๒๔ นางสาวดวงแก้ว พรหมมาศ

๒๕ ๑๑-๐๒๕ นายวิโรจน์ บัวมี

๒๖ ๑๑-๐๒๖ นายชินวัฒน์ มาสูตร์

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



ตําแหน่งที่ ๑๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

๒๗ ๑๑-๐๒๗ นางสาวนพเก้า ย้ิมแย้ม

๒๘ ๑๑-๐๒๘ นางสาวผกาแก้ว บุญวาส

๒๙ ๑๑-๐๒๙ นางสาวพิชญา แตงโสภา

๓๐ ๑๑-๐๓๐ นางสาวศิรประภา นราจันทร์

๓๑ ๑๑-๐๓๑ นางสาวณสพร อุบลภาพ

๓๒ ๑๑-๐๓๒ นางสาวขนิษฐา วรรณพุฒ

๓๓ ๑๑-๐๓๓ นางสาวพีรยาภรณ์ สุละพาน

๓๔ ๑๑-๐๓๔ นางสาวลลดา ฐิติวีรกุล

๓๕ ๑๑-๐๓๕ นายวุฒิชัย สุวรรณประทีป

๓๖ ๑๑-๐๓๖ นางสาวธนพร พานิชวงษ์

๓๗ ๑๑-๐๓๗ นางสุดารัตน์ เรืองศรี

๓๘ ๑๑-๐๓๘ นายสุเมธ ทวีไทย

๓๙ ๑๑-๐๓๙ นางสาวอัญรัตน์ พิมลพันธ์ุไพโรจน์

๔๐ ๑๑-๐๔๐ นางจิราภรณ์ ปานรัตน์

๔๑ ๑๑-๐๔๑ นายชาญณรงค์ บุตรดี

๔๒ ๑๑-๐๔๒ ว่าท่ีร้อยตรีอนุศักด์ิ ศิลาชัย

๔๓ ๑๑-๐๔๓ นางสาวจําปา กําเนิดคุณ

๔๔ ๑๑-๐๔๔ นางสาวชลธิชา ศรีแก้ว

๔๕ ๑๑-๐๔๕ นางสาวรัชดาพร ใบไกร

๔๖ ๑๑-๐๔๖ นางปริฉัตร ชาวบางงาม

๔๗ ๑๑-๐๔๗ นางสาวพรพิมล รักเหลือ

๔๘ ๑๑-๐๔๘ นายอาทิตย์ ทองคํา

๔๙ ๑๑-๐๔๙ นางสาววรินท์พร วงศ์จตุพัฒน์

๕๐ ๑๑-๐๕๐ นางสาวเพียงฤทัย ว่องการกิจอุดม

๕๑ ๑๑-๐๕๑ ว่าท่ีร้อยตรีวรุตม์ พิพัฒนาบูรณ์



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นายอนันท์ นาคสมพันธ์

ตําแหน่งท่ี ๒๒  ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จํานวน  ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

กองกลาง



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางพรทิพย์ มาลาพงษ์

๒ ๓๑-๐๐๒ นางสาวจุฑารัตน์ อันลือชัย

๓ ๓๑-๐๐๓ นายดํารงค์ศักดิ์ ดิษฐเสถียร

๔ ๓๑-๐๐๔ นางสาวกัญญาภัทร ดวงมะณี

๕ ๓๑-๐๐๕ นางสาวชลนัดดา กองแก้ว

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาวทัศนีย์ สุขม่ัน

๗ ๓๑-๐๐๗ นางสาวณัฐวรรณ คงประเสริฐ

๘ ๓๑-๐๐๘ นางสาวทิพย์พิพัฒน์ ตังสกุล

๙ ๓๑-๐๐๙ นางสาวปานตา คําขวา

๑๐ ๓๑-๐๑๐ นางสาวภาวิณี เกษตรภิบาล

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นางสาวอรณิช กันศิริ

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นางสาวสุปราณี ทันโคกกรวด

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นางสาวดวงกมล นกอินทรีย์

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาวกมลชนก ออมสิน

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นางศิวิลัย ทองอยู่

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นางสาวพัชรา ไตรพัฒน์

๑๗ ๓๑-๐๑๗ นางสาววิไลลักษณ์ เมฆสอน

๑๘ ๓๑-๐๑๘ นางสาวกรรณิกา บริบูรณ์

๑๙ ๓๑-๐๑๙ นางสาวณัฏฐนันท์ ธนูบรรพ์

๒๐ ๓๑-๐๒๐ นางสาวชลลดา พุ่มเกษม

๒๑ ๓๑-๐๒๑ นางสาวพรพิมล สาใจ

๒๒ ๓๑-๐๒๒ นางสาวกรกนก เหรียญทอง

๒๓ ๓๑-๐๒๓ นางสาวอลิสรา คณะฤทธิ์

กองบริหารงานบุคคล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

กองบริหารงานบุคคล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

๒๔ ๓๑-๐๒๔ นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย์

๒๕ ๓๑-๐๒๕ นางสาวอทิตยา คงแสงภักดิ์

๒๖ ๓๑-๐๒๖ นางพีชญาภรณ์ ฤทธิ์เดช

๒๗ ๓๑-๐๒๗ นางสาวจุรีภรย์ รัตนวงษ์

๒๘ ๓๑-๐๒๘ นางสาวอลิสา งามสมชาติ

๒๙ ๓๑-๐๒๙ นางสาวสิริลักษณ์ นาคพานิช

๓๐ ๓๑-๐๓๐ นางสาวทิพย์วรรณ สุพัฒฑา

๓๑ ๓๑-๐๓๑ นางสาวจิตรลดา กันนิกา

๓๒ ๓๑-๐๓๒ นางสาวพรสวรรค์ แสงนาโก

๓๓ ๓๑-๐๓๓ นางสาวปรียานุช ธรรมรงค์โชติ

๓๔ ๓๑-๐๓๔ นายฐิติพัศ ผลภาค

๓๕ ๓๑-๐๓๕ นางสาววลัยภรณ์ อรุณพันธ์

๓๖ ๓๑-๐๓๖ นางสาวภัทรวดี นาแถมพลอย

๓๗ ๓๑-๐๓๗ นางสาวพัทธมน ช้างอํ่า

๓๘ ๓๑-๐๓๘ นางสาวนภาดา เฉยสุดใจ

๓๙ ๓๑-๐๓๙ นางสาวธาวิณี เยื้องทิพย์

๔๐ ๓๑-๐๔๐ นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า

๔๑ ๓๑-๐๔๑ นายอธิศ นิยมค้า

๔๒ ๓๑-๐๔๒ นางสาวจิราพร ขันธรูป

๔๓ ๓๑-๐๔๓ นายอรรถพันธ์ จําปาทอง

๔๔ ๓๑-๐๔๔ นางสาวรัตนาภรณ์ บุญรอด

๔๕ ๓๑-๐๔๕ นางสาวไอริน เจ๊ะโอ๊ะ

๔๖ ๓๑-๐๔๖ นางสาวรัตติกาล อรุณพัฒน์



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

กองบริหารงานบุคคล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

๔๗ ๓๑-๐๔๗ นางสาวสุพรรษา คําอยู่

๔๘ ๓๑-๐๔๘ นางสาวศินิษา นาคน้อม

๔๙ ๓๑-๐๔๙ นางสาวภัทราวดี กรีพัฒน์

๕๐ ๓๑-๐๕๐ นางสาวณิชา ควรแย้ม

๕๑ ๓๑-๐๕๑ นางสาวจริยา โสมพันธ์

๕๒ ๓๑-๐๕๒ นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล

๕๓ ๓๑-๐๕๓ นางสาววรรณวิษา สมพงษ์

๕๔ ๓๑-๐๕๔ นายสหรัฐ อินทรจันทร์

๕๕ ๓๑-๐๕๕ นางสาวกัญญรัตน์ คงม่ัน

๕๖ ๓๑-๐๕๖ นายสราวุฒิ ระม่อม

๕๗ ๓๑-๐๕๗ นายนันธวัฒน์ กันยะ

๕๘ ๓๑-๐๕๘ นางสาวภัทรจาริน แย้มมนัส

๕๙ ๓๑-๐๕๙ นางสาวซามีนา วันเอเลาะ

๖๐ ๓๑-๐๖๐ นายวรรธพงศ์ เชิดฉาย

๖๑ ๓๑-๐๖๑ นายนัฐวัฒน์ ยอดมีกลิ่น

๖๒ ๓๑-๐๖๒ นางสาวจริยา สืบมาขัน

๖๓ ๓๑-๐๖๓ นางสาวอภิชญา เพ็งคาสุคันโธ

๖๔ ๓๑-๐๖๔ นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ

๖๕ ๓๑-๐๖๕ นางสาวกมลพรรณ ภาคนาม

๖๖ ๓๑-๐๖๖ นางสาวขวัญฤทัย เพ็งศรี

๖๗ ๓๑-๐๖๗ นางสาวฐิติวรรณ นวรัตน์รุ่งเรือง

๖๘ ๓๑-๐๖๘ นางสาวสุชาดา ยิ้มละม้าย

๖๙ ๓๑-๐๖๙ นางสาวนาตยา ทัพช้าง

๗๐ ๓๑-๐๗๐ นางสาวธีรารัตน์ สงวนผิว



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งบุคลากร  จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

กองบริหารงานบุคคล

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

๗๑ ๓๑-๐๗๑ นางสาวสิรินันท์ ทับหิรัญ

๗๒ ๓๑-๐๗๒ นางสาวปิยะกาญน์ แขมพิมาย

๗๓ ๓๑-๐๗๓ นางราตรี มีสมบัติ

๗๔ ๓๑-๐๗๔ นางสาวนภารัตน์ กุลสิริรัตกุล

๗๕ ๓๑-๐๗๕ นางสาวสุกัญญา สวรรคทัต

๗๖ ๓๑-๐๗๖ นางสาวฐิติมา กลิ่นระคนธ์

๗๗ ๓๑-๐๗๗ นางสาวนันทภรณ์ โกศลยืน

๗๘ ๓๑-๐๗๘ นางสาวฐิติมา สังข์มงคล

๗๙ ๓๑-๐๗๙ นางสาวเกษยา ใจสุขดี



ตําแหน่งท่ี ๔๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นายอานนท์ ดิษฐ์จาด

๒ ๔๑-๐๐๒ นางสาวเนตรชนา อ้นถาวร

๓ ๔๑-๐๐๓ นางสาวมยุรี สุภาภูมิ

๔ ๔๑-๐๐๔ นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล

๕ ๔๑-๐๐๕ นางสาววิมล งามสม

๖ ๔๑-๐๐๖ นายนรินทร์ เนตรอนงค์

๗ ๔๑-๐๐๗ นางสาวสาวิตรี ผาสุขศาตร์

๘ ๔๑-๐๐๘ นางสาววราภรณ์ ศรีวิรุฒ

๙ ๔๑-๐๐๙ ว่าท่ีร้อยตรีณัชพล บดิการ

แนบทา้ยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งที่ ๕๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๕๑-๐๐๑ นางสาวณชนก เรืองสอาด

๒ ๕๑-๐๐๒ นางสาวสุพัตรา ทองสุข

๓ ๕๑-๐๐๓ นางสาวณัฐพร กิจชัยนุกูล

๔ ๕๑-๐๐๔ นางสาวนริศรา วรจักร์

๕ ๕๑-๐๐๕ นางสาวกิตต์ิชญาห์ อัครไชยวุฒิกุล

๖ ๕๑-๐๐๖ นางสาวภัณฑิรา จุงใจ

ตําแหน่งที่ ๕๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑ ๕๒-๐๐๑ นายกฤชพล กาญจนลักษณ์

๒ ๕๒-๐๐๒ นางสาวชนาพร วัยทรง

๓ ๕๒-๐๐๓ นายกันต์พจน์ มาศสถิตย์

๔ ๕๒-๐๐๔ นายเฉลิม จันทร์จุ่น

๕ ๕๒-๐๐๕ นางสาวกุลธิดา แข็งแรง

๖ ๕๒-๐๐๖ นางสาวสุภาพร ใจคง

๗ ๕๒-๐๐๗ นางสาวพัศดาพร สารเสนา

๘ ๕๒-๐๐๘ นางกรรณิการ์ บุญจําเริญ

๙ ๕๒-๐๐๙ นางสาวศรัญญา มณีวรรณ

๑๐ ๕๒-๐๑๐ นายปรินทร์ วงษ์ทอง

๑๑ ๕๒-๐๑๑ นางสาวชลธิชา วารีเจริญ

๑๒ ๕๒-๐๑๒ นายธีระ จันทร์สุเทพ

๑๓ ๕๒-๐๑๓ นางสาวชีวานันท์ จูจันทร์

๑๔ ๕๒-๐๑๔ นางสาวพรพนา ไวยเมฆ

๑๕ ๕๒-๐๑๕ นางสาวปุณยนุช วีรธรรมเลขา

๑๖ ๕๒-๐๑๖ นางสาวนภาอร เกษมจิต

๑๗ ๕๒-๐๑๗ นายทักษิณ ย้ิมงาม

ชื่อ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ – สกุล



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันที่  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๖๐

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตําแหน่งที่ ๕๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา

ที่ เลขประจําตัวสอบ

๑๘ ๕๒-๐๑๘ นายณัฐชัย อยู่ยืนนาน

๑๙ ๕๒-๐๑๙ นางสาวสุกัญญา สุขีโสตร์

๒๐ ๕๒-๐๒๐ ว่าท่ีร้อยโทภาณุ รัมมะสิทธ์ิ

๒๑ ๕๒-๐๒๑ นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ์

๒๒ ๕๒-๐๒๒ นางสาวกุลประภัสสร์ สุขเจริญนุกูล

๒๓ ๕๒-๐๒๓ นางสาวชานิดา ไกรสมเลิศ

๒๔ ๕๒-๐๒๔ นางสาวรุ่งนภา แจ่มจํารัส

๒๕ ๕๒-๐๒๕ นางสาวอรธิรา ขาวดารา

ชื่อ – สกุล


