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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  จํานวน  ๑๓  อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมน้ี 
 

 ทั้งน้ี  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ ผู้ชายใส่เสื้อเช้ิต  กางเกงขายาว  

สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น  ผู้หญิงใส่เสื้อมีแขน สวมกระโปรงที่ไม่สั้นเกินไป 

หรือกางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกง-กระโปรงยีนส์)  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน 

เป็นสุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบ 

๓. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก

ให้ไปในวันสอบทุกครั้ง 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 เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้ว   

๓๐  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  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 ท่ีออกตามความในขอ้บังคับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดา้นภาษาและความคิด ไดแ้ก่  ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร ์

วันศุกร์ท่ี ๔ เมษายน  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันศุกร์ท่ี ๔ เมษายน  ๒๕๕๗  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหนง่นิตกิร 
 ทฤษฎี ๖๐ คะแนน 
๑. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. พระราชบัญญตัิวิธกีารปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๓. พ.ร.บ.ความผดิละเมิดของเจา้หน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔. ระเบียบว่าดว้ยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๕. พ.ร.บ.จัดตัง้ศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒  และวิธีพิจารณาคดปีกครอง 
๖. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒.๒ 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 
๒.๓  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 ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗   

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันศุกร์ท่ี ๔ เมษายน  ๒๕๕๗  

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๔ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

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

**ผู้สมัครสามารถนําเคร่ืองคิดเลขเข้าห้องสอบได้**  

๒.๕ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

๓. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการ การจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๖. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๗. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน : Ms. Office   

๒.๖  ตําแหน่งบรรณารักษ์ 

ทฤษฎี ๒๐ คะแนน 
๑. ความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และเทคนิคใหม่ๆด้านห้องสมุด 
- ประเภทของห้องสมุด และประเภทของหนังสือ 
- การเลือกและวิเคราะห์หนังสือ 
- การจัดหมวดหมู่หนังสือ 
- บรรณานุกรม 
- ดัชนีวารสาร 
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 
- Ms.office 
- แคทตาล็อคหนังสือ 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  

รายละเอยีดสถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลยั  สายสนับสนุน 
 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ   

ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑. นิติกร ๑๑-๐๐๑ ถึง  ๑๑-๐๑๑ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๐๖ 

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๑-๐๔๐ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

ห้อง self access 

๒๑-๐๔๑ ถึง ๒๑-๐๕๕ อาคาร ๒๓ หอ้ง ๒๓๙๑๘ 

๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓๑-๐๑๑ ถึง ๓๑-๐๒๗ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

ห้อง self access 

๔  นักวิชาการเงินและบัญชี ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๑๘ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๘๑๒ 

๕. นักวิชาการศึกษา ๕๑-๐๐๑ ถึง ๕๑-๐๑๔ อาคาร ๒๓ หอ้ง ๒๓๙๑๘ 

๖. บรรณารักษ ์ ๖๑-๐๐๑ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

ห้อง self access 
 

สถานทีส่อบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  

รายละเอยีดสถานที่สอบพนักงานมหาวิทยาลยั  สายสนับสนุน 
 

ความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

ตําแหน่ง หมายเลขประจําตัวสอบ 

สถานทีส่อบ   

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

เวลา  ๑๓.๐๐- ๑๔.๓๐น. 

๑. นิติกร ๑๑-๐๐๑ ถึง  ๑๑-๐๑๑ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๐๖ 

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๑-๐๐๑ ถึง ๒๑-๐๕๕ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๒๐ 

๓. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓๑-๐๑๑ ถึง ๓๑-๐๒๗ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๙๑๒ 

๔  นักวิชาการเงินและบัญชี ๔๑-๐๐๑ ถึง ๔๑-๐๑๘ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๘๑๒ 

๗. นักวิชาการศึกษา ๕๑-๐๐๑ ถึง ๕๑-๐๑๔ อาคาร ๒๓  หอ้ง ๒๓๙๐๕ 

๘. บรรณารักษ ์ ๖๑-๐๐๑ อาคาร ๒๓  หอ้ง  ๒๓๘๑๒ 
 

สถานทีส่อบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 

 

 

 

 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งนิติกร จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นางสาวแพรวพรรณ จันทรศัพท์

๒ ๑๑-๐๐๒ นายธวัช จารุศิริกุล

๓ ๑๑-๐๐๓ นางสาววราภรณ์ เหมือนพันธุ์

๔ ๑๑-๐๐๔ นางสาวธีมาพร สมัครเขตรการ

๕ ๑๑-๐๐๕ นายศรัช นิรัญทวี

๖ ๑๑-๐๐๖ นายคมสัน ศรีพิพัฒน์

๗ ๑๑-๐๐๗ นางสาวสุธาวัลย์ รักสนอง

๘ ๑๑-๐๐๘ นางสาวม่ิงพิมล รักสนอง

๙ ๑๑-๐๐๙ นายธมนต์ภัทร กมลาสิน

๑๐ ๑๑-๐๑๐ นายมาโนชญ์ สิงห์ทอง

๑๑ ๑๑-๐๑๑ นางสาวเพชรจรัส กาญจนะ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน ๔  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นางสาวสมฤดี อุ่นแดง

๒ ๒๑-๐๐๒ นางสาวพิมพ์ชนก ทองยั่งยืน

๓ ๒๑-๐๐๓ นางสาวธีรนุช ทองพันชั่ง

๔ ๒๑-๐๐๔ นางสาวบุณยานุช ชตะเสวี

๕ ๒๑-๐๐๕ นางสาวนิชนันท์ คุ้มภัย

๖ ๒๑-๐๐๖ นางรุ่งทิพย์ ดวงสุวรรณ

๗ ๒๑-๐๐๗ นางสาวภาวิณี มุมบ้านเช่า

๘ ๒๑-๐๐๘ นางสาวจิราวรรณ ทิรายรัมย์

๙ ๒๑-๐๐๙ นางสาวอัจฉราพรรณ คชเดช

๑๐ ๒๑-๐๑๐ นางสาวพัดชา รารามนัส

๑๑ ๒๑-๐๑๑ นางสาวศิริรักษ์ กล่ํา

๑๒ ๒๑-๐๑๒ นางสาวกันยรัตน์ สอนคง

๑๓ ๒๑-๐๑๓ นางสาวศุภกร เตชาพลาเลิศ

๑๔ ๒๑-๐๑๔ นางสาวนิชานันท์ มีแสง

๑๕ ๒๑-๐๑๕ นางสาวชลดา จิตรไพบูลย์

๑๖ ๒๑-๐๑๖ นายชนะไพร ฤทธิ์รื่น

๑๗ ๒๑-๐๑๗ นางสาวหน่ึงฤทัย ระเบียบงาม

๑๘ ๒๑-๐๑๘ นายฐิติพงศ์ ไพรัตน์

๑๙ ๒๑-๐๑๙ นางสาวจําเริญ สุขชูศรี

๒๐ ๒๑-๐๒๐ นางสาวอรณิช มะยมหิน

๒๑ ๒๑-๐๒๑ นายวีรวิชญ์ สงวนสุข

๒๒ ๒๑-๐๒๒ นางสาวกาญจนาภรณ์ พันธุสะ

๒๓ ๒๑-๐๒๓ นางสาวอรุณศรี จันทรัตนา

๒๔ ๒๑-๐๒๔ นางวันเพ็ญ แก้วไสว

๒๕ ๒๑-๐๒๕ นางสาวศุภรัตน์ ใยบัว

๒๖ ๒๑-๐๒๖ นายนฤพน รักขยัน

๒๗ ๒๑-๐๒๗ นางสาวธนาภรณ์ รักษาจิตต์

๒๘ ๒๑-๐๒๘ นางสาวหทัยวรรณ ร่างใหญ่

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน ๔  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๒๙ ๒๑-๐๒๙ นางสาวชนาภรณ์ ไวยเวทา

๓๐ ๒๑-๐๓๐ นางสาวศิริวรรณ ศิริทรัพย์

๓๑ ๒๑-๐๓๑ นางพัชราภรณ์ เปี่ยมดี

๓๒ ๒๑-๐๓๒ นางสาวพรรณพิมล เพชร์แดง

๓๓ ๒๑-๐๓๓ นางอัฉรากุล ผลจันทร์

๓๔ ๒๑-๐๓๔ นางสาวนิตยา ฤกษ์เกษตร

๓๕ ๒๑-๐๓๕ นายประกาศิต จิตรนิจ

๓๖ ๒๑-๐๓๖ นางสาวปิยนุช มีมุข

๓๗ ๒๑-๐๓๗ นางสาววรรนิภา อุทยานิน

๓๘ ๒๑-๐๓๘ นายบุญญฤทธิ์ รักสนอง

๓๙ ๒๑-๐๓๙ นางสาววีรวรรณ สวัสดี

๔๐ ๒๑-๐๔๐ นางสาวธัญชนก ภู่สละ

๔๑ ๒๑-๐๔๑ นางสาวนิราพร พวงชะบา

๔๒ ๒๑-๐๔๒ นางสาวพัชราพร กิมเหลือง

๔๓ ๒๑-๐๔๓ นางสาวเปมิกา ผ่องพุทธคุณ

๔๔ ๒๑-๐๔๔ นางสาวรุ่งนภา มางาม

๔๕ ๒๑-๐๔๕ นางสาวสายชล แสงงาม

๔๖ ๒๑-๐๔๖ นางสาวธันยา คานทํา

๔๗ ๒๑-๐๔๗ นางสาวธารารัตน์ สุขไชย

๔๘ ๒๑-๐๔๘ นางสาวพรปรียา เนตรทิพย์

๔๙ ๒๑-๐๔๙ นางสาวกรกนก เหรียญทอง

๕๐ ๒๑-๐๕๐ นางสาวกาญจนา ทองชื่น

๕๑ ๒๑-๐๕๑ นางสาวฉัตรทิพย์ ผดุงกมล

๕๒ ๒๑-๐๕๒ นางสาวญาณี นาแถมพลอย

๕๓ ๒๑-๐๕๓ นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์

๕๔ ๒๑-๐๕๔ นางสาวอัมรา ชวนประสงค์

๕๕ ๒๑-๐๕๕ นางสาวพรทิพย์ ปิ่นรัตน์



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน ๕  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นางสาวอภิญญา เพียรดี

๒ ๓๑-๐๐๒ นางสาวสมฤทัย พูลสุขกล่ํา

๓ ๓๑-๐๐๓ นางสาวจุฑามาศ เสนาจันทร์

๔ ๓๑-๐๐๔ นายแสนศักด์ิ เฉลิมมุข

๕ ๓๑-๐๐๕ นางสาวรติยากร ปั้นดี

๖ ๓๑-๐๐๖ นางสาวสุมารินทร์ สุคันธชาติ

๗ ๓๑-๐๐๗ นางสาวชมภู่ อิงบุญ

๘ ๓๑-๐๐๘ นายณัฐพล จงสมจิตต์

๙ ๓๑-๐๐๙ นายเอกชัย ยุทธวราภรณ์

๑๐ ๓๑-๐๑๐ นางสาวสรัณยา ขําเจริญ

๑๑ ๓๑-๐๑๑ นางสาวอรชพรพรรณ เจียมจรัสโชค

๑๒ ๓๑-๐๑๒ นางสาววิลาสินี โพธิ์พันธุ์

๑๓ ๓๑-๐๑๓ นางสาวแม้นจันทร์ จิตรเย็น

๑๔ ๓๑-๐๑๔ นางสาวพิชชาภา ธวัชวงค์

๑๕ ๓๑-๐๑๕ นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

๑๖ ๓๑-๐๑๖ นางสาวดรุณี ดวงจินดา

๑๗ ๓๑-๐๑๗ นางสาววราภรณ์ ดวงเข็ม

๑๘ ๓๑-๐๑๘ นายจักรพันธ์ วิทยาศาสตร์

๑๙ ๓๑-๐๑๙ นายเอกอมร มีสมศักด์ิ

๒๐ ๓๑-๐๒๐ นางสาวบุญญานุช แซ่เล้า

๒๑ ๓๑-๐๒๑ สิบเอกนนทชัย สิงห์ห่วง

๒๒ ๓๑-๐๒๒ นายศุพล ตั้งศุภจรูญนุกูล

๒๓ ๓๑-๐๒๓ นายวรายุส สําราญพานิชย์

๒๔ ๓๑-๐๒๔ นายศักรินทร์ พันธุ์เครือวัลย์

๒๕ ๓๑-๐๒๕ นางสาวอารี อยู่ภู่

๒๖ ๓๑-๐๒๖ นางสาวธันยชนก โป๊ะแสง

๒๗ ๓๑-๐๒๗ นางสาวพัชรา เติมวารี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



ตําแหน่งท่ี ๔๑  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นางสาวปวีณา สุวรรณ์นุรักษ์

๒ ๔๑-๐๐๒ นางสาวชาลินี ขันธมาศ

๓ ๔๑-๐๐๓ นางสาวศิริเพ็ญ เมาฬีทอง

๔ ๔๑-๐๐๔ นางสาววาสนา ธิรพรชัย

๕ ๔๑-๐๐๕ นางสาววราภร กล่ํา

๖ ๔๑-๐๐๖ นางสาวศิริพร เมืองใหญ่

๗ ๔๑-๐๐๗ นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร

๘ ๔๑-๐๐๘ นางสาวสุณิษา สุภมนตรี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๙ ๔๑-๐๐๙ นางสาวพิมพ์นภา สมจิตร์

๑๐ ๔๑-๐๑๐ นางสาววรรณวิสา บุญมี

๑๑ ๔๑-๐๑๑ นางสาววรรณวิสา ทองน้ําเงิน

๑๒ ๔๑-๐๑๒ นางอัญชลี เมืองเจริญ

๑๓ ๔๑-๐๑๓ นางสาวนิตยา จันแปงเงิน

๑๔ ๔๑-๐๑๔ นางสาวพิมประภา เจริญผล

๑๕ ๔๑-๐๑๕ นางสาวกฤตยา ผิวอ่อน

๑๖ ๔๑-๐๑๖ นางสาวรุ่งนภา โกมุทัน

๑๗ ๔๑-๐๑๗ นางสาวขวัญชนก สาระยิง

๑๘ ๔๑-๐๑๘ นางสาววันทนา เกษมพงษ์



ตําแหน่งท่ี ๕๑  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๕๑-๐๐๑ นางสาวผกาแก้ว บุญวาส

๒ ๕๑-๐๐๒ นายศักรินทร์ พันธุ์เครือวัลย์

๓ ๕๑-๐๐๓ นางสาวสาธิมา สิทธิกูล

๔ ๕๑-๐๐๔ นางชนัต เดชธรรม

๕ ๕๑-๐๐๕ นายอภิสิทธิ์ แช่มชื่น

๖ ๕๑-๐๐๖ นางสาวปวันภัทร มุทราอิส

๗ ๕๑-๐๐๗ นายนฤนาท เพ็งหม่ืนราช

๘ ๕๑-๐๐๘ นางสาวนภารัตน์ แต่งไทย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล

๙ ๕๑-๐๐๙ นางสาวรุ่งนภา คงนุ้ย

๑๐ ๕๑-๐๑๐ นางสาวรุ่งนภา อู่แสงทอง

๑๑ ๕๑-๐๑๑ นางสาวอารมณ์ พลเสน

๑๒ ๕๑-๐๑๒ นางสาวอรพรรณ มะรุมเมือง

๑๓ ๕๑-๐๑๓ นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์

๑๔ ๕๑-๐๑๔ นางสาวกัญญรัตน์ คงม่ัน



ตําแหน่งท่ี ๖๑  ตําแหน่งบรรณารักษ์  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ

๑ ๖๑-๐๐๑ นายอภิสิทธิ์ คุ้มดี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

ช่ือ – สกุล



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  
รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 

 

 

 

สถานที่สอบ

อาคารศรีพิทยาคาร 

แผนทีส่นามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 

อาคาร 24 

สถานที่สอบ 


