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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  จํานวน ๖ อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันพุธที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศ ที่แนบ 

มาพร้อมน้ี 
 

 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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๔.๗   ผู้เข้ารับการสอบจะต้องน่ังสอบตามท่ีน่ังและห้องสอบที่กําหนดให้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการ

ทดสอบใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับการทดสอบ  น้ัน 

๔.๘   เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ  ที่สอบตําแหน่งที่สมัครและ 

เลขประจําตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 

๔.๙   เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 

และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต  และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม

การสอบ 

๔.๑๐  ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคําตอบน้ันแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

๔.๑๑  แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้  

เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่าน้ัน 

๔.๑๒  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทําคําตอบจะต้อง

หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

๔.๑๓  เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการ

สอบ และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  

๔.๑๔  ให้ผู้เข้าสอบนําดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ  ติดตัวไปใช้ในการทําข้อสอบ โดยให้ใช้

ปากกา(สีนํ้าเงินหรือสีดํา) 

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงด 

การให้คะแนนก็ได้ 

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับ 

การสอบคร้ังน้ี 
 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 

 

ขอบข่ายรายวชิาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
ทุกตําแหน่ง 
๑.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป (๔๐ คะแนน) 
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 

วันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เวลา  ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันพุธที่ ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   
ทฤษฎี  
๑. ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓. ความรู้ทางด้านมัลติมีเดีย 
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. การติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 
ปฏิบัติ  
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานข้อมูล 
๒.๒  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ทฤษฎี  
๑. ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓. ความรู้ทางด้านมัลติมีเดีย 
๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. การติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 
ปฏิบัติ  
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานข้อมูล 

 
 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งสถาปนิก  จํานวน  ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี ๑๒  ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล  จํานวน  ๒ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

ตําแหน่งท่ี ๑๓  ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จํานวน  ๑ อัตรา

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน

กองกลาง

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๒๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นายธัชชัย คุ้มเงิน

๒ ๒๑-๐๐๒ นางสาวกิตติ์ชญาห์ อัครไชยวุฒิกุล เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓ ๒๑-๐๐๓ นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง ห้อง self-access

๔ ๒๑-๐๐๔ นายพนัส เงินส่งเสริม อาคารวิทยบริการ ฯ ชั้น ๒

๕ ๒๑-๐๐๕ นายนภดล วิงวอน

๖ ๒๑-๐๐๖ นายพรหมราช รัมมะโภชน์

๗ ๒๑-๐๐๗ วา่ท่ี ร.ต. หญิงกรองแก้ว ประภัสสร เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๘ ๒๑-๐๐๘ นายณภัทร บดิการ ห้อง ๒๓๘๑๒

๙ ๒๑-๐๐๙ นางสาวสุพรรษา เข็มทอง อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  ชั้น ๘

๑๐ ๒๑-๐๑๐ นางสาวหทัยกาญจน์ ศิริชัยสุทธิกร

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๓๑ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ สถานท่ีสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นายชรัช แสวงเจริญ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๓๑-๐๐๒ นายพัลลภ วิงวอน ห้อง self-access

อาคารวิทยบริการ ฯ ชั้น ๒

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ห้อง ๒๓๘๑๒

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)  ชั้น ๘

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่ือ – สกุล


