
  
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
----------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประสงค์จะรับสมัครพนักงานตามภารกิจ 
สังกัดหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗(๒) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 1554/
๒๕๖๕ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ชื่อต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
  ๑.๑ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา จ านวน 1 อัตรา  
   ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักงานยุทธศาสตร์ 
  ๑.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
   ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานยุทธศาสตร์ 

 ๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
   ๒.๑ ผู้ สมัครพนักงานตามภารกิจ  จะต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไปและไม่มี ลั กษณะ                  
ต้องห้ามตามหมวด ๓ การจ้างพนักงานตามภารกิจ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑)  มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอ่ืนก็ได้ 
     (๒)  มีอายุไม่น้อยกว่าสิบหกปีบริบูรณ์นับถึงวันสิ้นสุดวันสมัคร 
     (๓)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่หก หรือเทียบเท่า 
     มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศก าหนดคุณสมบัติทั่วไปเพ่ิมเติมก็ได้ส าหรับ
ต าแหน่งที่ประสงค์จะจ้าง  
     ทั้งนี้ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   

   (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)   เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๒)   เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)   เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ                  
ไว้ก่อน ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น  
                                 (๔) เป็นผู้บกพร่อง…
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   (๔)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (6)   เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ                                                                         
   (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)   เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัย           
ตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน     
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ๒.๒ ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ       
การแข่งขันพนักงานตามภารกิจได้ ทั้งนี้ ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๔๘ โดยอนุโลม 
 ๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
  ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 
มีนำคม - 22 มีนำคม  2566 ภำคเช้ำ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ภำคบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐– ๑๕.๓๐ น. 
(เว้นวันหยุดรำชกำร) ตามสถานที่รับสมัคร ดังนี้ 
    ๓.๑.๑ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.033-136099 ต่อ 1124, 1125 
    ๓.๑.๒  งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ อาคาร
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบ าราศนราดูร 
ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๘๓-๐๕๖๙๓๗๐ 
    ๓.๑.๓  งานบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๕๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒ – ๖๙๒๒๓๖๐-๔ 
    ๓.๑.๔  งานบริหารงานบุคคลเขต พ้ืนที่ อุ เทนถวาย  กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร          
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒-๒๕๒๗๐๒๙ 
 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ https://person.rmutto.ac.th/  
 ๔. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องแนบใบสมัคร 
  ๔.๑ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๔ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๖ ส าเนาหลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) (สด.๘) หรือ(สด.๔๓) จ านวน ๑ ฉบับ 
 
                                                                                                    ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง... 
        

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3LEsrt7Qoyl7EKvFgx9QHOzY_2DHrwY6lD3bMA5PLH-xoBwDR2g20KgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAXoECEsQAw
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%8E&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MLIwqqwsWcSq-2DH2gc7Nj_Y2fBgxwIQG8RoerBj04MdLQ92bHmwo-vBjp4HOxof7Nj5YEcfALYwpJo-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoAnoECEsQBA
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCyxMCtcxKr7YEfHgx0bH-xof7Bj9YMdy8HsKTDBmQ92TH-wY9aDHTse7Fj8YMdWABiaSmM9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjEtuntivnzAhUU_XMBHcS3DGoQmxMoA3oECEsQBQ
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  ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
  ๔.๘ ส าเนาใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบส าคัญอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จะติดประกาศให้ทราบทั่วกัน ในวันที่ 27 มีนำคม  
2566 ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖              
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และท่ีเว็บไซต์  https://person.rmutto.ac.th/ 
 ๖. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
  สอบคัดเลือกในวันที่ 29 มีนำคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือก 
  ปรากฏรายละเอียด แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 ๘. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
ในวันที่ 3 เมษำยน 2566 ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๖ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และท่ีเว็บไซต์ https://person.rmutto.ac.th/   

 ประกาศ ณ วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

 

 
                                                       

(อาจารย์คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  

ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
------------------------------------------- 

 
ต ำแหน่งที่ 1  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดมศึกษำ   
   ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ศูนย์บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์             
   จ ำนวน 1  อัตรำ   
   อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 13,800.- บำท  
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   

๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด  
สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
1. สามารถพิมพ์เอกสาร และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานได้ เช่น โปรมแกรม 

Microsoft Office , Excel  
2. ปฏิบัติงานประจ าร้านค้าและจ าหน่ายสินค้าในศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งหน้าร้านและ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับ

การวางสินค้าและการเก็บรักษาสินค้า ตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าเพ่ือป้องกันความ
เสียหายของสินค้า 

4. จัดเตรียมสินค้าบรรจุกล่อง เพ่ือการน าส่งบริษัทขนส่ง และตรวจนับสต๊อกสินค้าภายใน
ศูนย์จ าหน่าย 

5. จัดท ารายงานความต้องการจัดซื้อจัดจ้างของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายในศูนย์
จ าหน่าย 

6. จัดท ารายละเอียดการจ าหน่ายสินค้า รายรับ-รายจ่าย ทุกสิ้นวัน เช่น รายการสินค้าขาย
ประจ าวัน รายการสินค้าคงเหลือ การรับเงิน และการน าส่งเงินให้กองคลัง 

7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ทุกกรณี 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีใจรักในการ

บริการ Service Mind 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๕ - 

 
รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก วัน เวลำ วิธีกำรสอบคัดเลือก และสถำนที่สอบคัดเลือก 

 

ต ำแหน่งที่ 1   ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดมศึกษำ   
หน่วยงำนที่บรรจุ ศูนย์บริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์             
    ก ำหนดวัน เวลำ วิธีกำรสอบคัดเลือก และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 

วันสอบ
คัดเลือก 

วิธีกำรสอบคัดเลือก/คะแนน เวลำ ชั่วโมง สถำนที่สอบคัดเลือก 

วันที่ 29 
มีนำคม  
2566 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(สัมภำษณ์) (๑๐๐ คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง                 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น 
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ 
มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ
มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 

๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

- ณ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ 
ชั้น 6  
อำคำรสรรพวิชญ์บริกำร          
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๖ - 

รำยละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือต ำแหน่ง คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

------------------------------------------- 
 
ต ำแหน่งที่ 2 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดมศึกษำ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์    
  จ ำนวน 1  อัตรำ   
  อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 13,800.- บำท  
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง   
  ๑. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการ
ทั่วไป หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

1. งานสารบรรณ จัดท าร่าง- พิมพ์ ตรวจทาน และโต้ตอบหนังสือราชการ 
2. จัดท าทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
3. จัดเก็บหนังสือราชการให้เป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณ 
4. จัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุม และจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
5. รับ-ส่ง ระบบ E-document มหาวิทยาลัย  
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
7. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                

ภูปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก 
8. ประสานงานการเข้าร่วมงานรัฐพิธีและพิธีการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
9. จัดท างบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนค่าเช่าหอพักนักศึกษา 
10. จัดท าเสร็จรับเงินรายได้จากการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าน้ า ค่าไฟ พร้อมคุมเล่มใบเสร็จ 

   สรุปส่งกองคลัง 
11. ด าเนินงานตรวจสอบรายการครุภัณฑ์และวัสดุส านักงาน 
12. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได้ 
13.  มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
14. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการท างาน  
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๗ - 

รำยละเอียดกำรสอบคัดเลือก วัน เวลำ วิธีกำรสอบคัดเลือก และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 

ต ำแหน่งที่ 2  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดมศึกษำ 
หน่วยงำนที่บรรจุ ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์ 
   ก ำหนดวัน เวลำ วิธีกำรสอบคัดเลือก และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 

วันสอบ
คัดเลือก 

วิธีกำรสอบคัดเลือก/คะแนน เวลำ ชั่วโมง 
สถำนที่สอบ

คัดเลือก 
วันที่ 29  
มีนำคม  
2566 

ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(สัมภำษณ์) (๑๐๐ คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง                 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น 
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ 
มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ
มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงที
วาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น 

๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 

- ณ ส ำนักงำน
ยุทธศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


