
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  

เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 
………………………………………….. 

 ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
(สอบข้อเขียน) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบ 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็น  
วุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตั้งแต่ต้น 

ให้ผู้มีรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 1 และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ 2 ผู้ใดไม่มาสอบภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

 

 
มหาวิทยาลัย... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์)  

เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 
 
ต าแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน่วยงาน: กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล วัน เวลา และสถานที ่สอบสัมภาษณ์ 

1 016607010001 นางสาวสุนิสา  อบเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 
เวลาสอบ 10.15 น. 
เวลารายงานตัว 09.45 น. 
ณ ห้อง 320702 ชั้น 7 อาคารบูรณมงคล 
(อาคาร 32)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

2 016607010002 นางสาวพรทิพย์ มหิพันธุ์ 

3 016607010003 นางสาวอ าไพพร พุฒซ้อน 

4 016607010004 นางสาวทิพวรรณ เอ่ียมเที่ยง 

5 016607010005 นางสาว ศศินา ปุณยพนิตกุล 

 
ต าแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 
หน่วยงาน: กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ 

1 016607020001 นางสาว พิชญา เพชรด า 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 
เวลาสอบ 09.00 น. 
เวลารายงานตัว 08.30 น. 
ณ ห้อง 320702 ชั้น 7 อาคารบูรณมงคล 
(อาคาร 32)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

2 016607020002 นายอภิวัฒน์ อภัยรุณ 

3 016607020003 นางสาวปริศนา  ศรีสว่าง 

4 016607020005 นายภูริเดช ทองพิจิตต์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (ต่อ) 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์)  

เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 
 
ต าแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 
หน่วยงาน: กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ 

1 016619010002 นางสาวสุธาสินี สวิง 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 
เวลาสอบ 09.00 น. 
เวลารายงานตัว 08.30 น. 
ณ ห้อง 320702 ชั้น 7 อาคารบูรณมงคล 
(อาคาร 32)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

2 016619010003 นางสาวนิรดา เปรมธนบูรณ์ 

3 016619010004 นางสาวนงลักษณ์ ขวัญเมือง 

4 016619010005 นายสรสิช วิรชัติ 

 
ต าแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน: กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - สกุล วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ 

1 016608010001 นายนาวี วังหิน 

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 
เวลาสอบ 09.00 น. 
เวลารายงานตัว 08.30 น. 
ณ ห้อง 320702 ชั้น 7 อาคารบูรณมงคล 
(อาคาร 32)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

2 016608010002 นางสาวธันนพร ทองอาภรณ์ 

3 016608010004 นางสาววรภร ธนโชตโกศล 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 
 

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งท่ี 1/2566 

 
 1. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
(สอบสัมภาษณ์) หรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบเท่านั้น 
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ดังนี้ 

- สุภาพสตรี สวมเสื้อมีแขน และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
- สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่แต่งกายไม่สุภาพเข้าห้องสอบ เช่น ใส่กางเกง

ยีนส์ กระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ยกเว้นมีเหตุอันควร 
 3 .  เป็นหน้ าที่ ของผู้ มี สิ ทธิ เ ข้ ารั บการประเมินที่ จ ะต้ องทราบวัน  เวลา  สถานที่   
และเอกสารหลักฐานในการใช้ประกอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) 
 4. ต้องน าใบสมัครซึ่งติดรูปถ่ายสีและเอกสารหลักฐานการสมัครสอบฉบับจริง และบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – 
นามสกุล และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
 ทั้งนี้ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

กรณผีู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบ ผู้สมัครสอบต้องแสดงส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ส าเนาใบทะเบียนสมรสแก่คณะกรรมการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
 5. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินที่ไปถึงห้องสอบสัมภาษณ์หลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบใน
ตารางสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 6. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนดไว้ 
 7. ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์
ที่ใช้ค านวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั้ง เอกสาร ต ารา หนังสือ บันทึก
ข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ  
 

หากพบว่า… 
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 หากพบว่ าผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารับการประเมิน ผู้ ใดน าสิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง เข้ าห้ อ งสอบ 
หรือผู้ใดฝ่าฝืน จะถือว่ากระท าการทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
 8. ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่ งและค าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) หรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการสอบโดยเคร่งครัด 
 9. ขณะรอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบ
สัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินนั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้อง
พร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีท่ีเรียกให้เข้ารับการประเมิน 
 10. เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ประเมิน
โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่ระหว่าง การ
ประเมิน 
 11. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 12. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต 
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนน 
 13.  ผู้ใดไม่มาสอบภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
 


