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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

_______________________ 
  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  จํานวน  ๖  อัตรา  ซึ่งจะดําเนินการ

สอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบแนบท้ายประกาศน้ี 

 

จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันมาทําการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง ในวันอังคารที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานที่ดังตารางแนบท้ายประกาศที่แนบ 

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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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  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 ท่ีออกตามความในขอ้บงัคับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดา้นภาษาและความคิด ไดแ้ก่  ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร ์

วันอังคารท่ี ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) วันอังคารท่ี ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๑  ตําแหนง่เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 
๑. ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการสาํนักงาน  
๒. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกี่ยวกบัการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
ปฏิบัต ิ๒๐ คะแนน : Ms. Office   

๒.๒ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 
๑ ความรู้พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓.ความรู้ทางด้านมัลติมีเดีย 
๔.พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕.การติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 
ปฏิบัต ิ๒๐ คะแนน : การออกแบบและพัฒนา Web application ,การจัดการฐานข้อมลู 
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แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  

รายละเอียดขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนนุ 
 

ขอบข่ายรายวิชาการสอบแข่งขัน วัน เวลา  
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐  คะแนน) (ต่อ) วันอังคารท่ี ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

๒.๓ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 
ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  และชีววิทยา 
ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน  
สอบทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี 

๒.๔ ตําแหน่งบรรณารักษ์ 

ทฤษฎี ๒๐ คะแนน 
๑. ความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ สารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และเทคนิคใหม่ๆ ด้านห้องสมุด 
- ประเภทของหอ้งสมุด และประเภทของหนังสือ 
- การเลือกและวิเคราะห์หนังสือ 
- การจัดหมวดหมูห่นังสือ 
- บรรณานุกรม 
- ดัชนีวารสาร 
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตจิดแจ้งการพิมพ ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. แคทตาล็อคหนังสือ 
ปฏิบัต ิ๔๐ คะแนน 
- Ms.office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๑๑-๐๐๑ นางสาวนฐสรณ์ สิงหลสาย

๒ ๑๑-๐๐๒ นายจักรกฤษณ์ พางาม

๓ ๑๑-๐๐๓ นางสาวญาณัท สังวาลย์วิไลรัตน์

๔ ๑๑-๐๐๔ นางสาวจรสวรรณ วงศ์ทองดี

๕ ๑๑-๐๐๕ นางสาวอังสุมา อู่อรุณ

๖ ๑๑-๐๐๖ นางสาวสํารวม มณีแสง

๗ ๑๑-๐๐๗ นางชนัต เดชธรรม

๘ ๑๑-๐๐๘ นางสาวแสงสุรีย์ อวนศรี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๙ ๑๑-๐๐๙ นางสาวสุภาวดี ชาภักดี อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๑๐ ๑๑-๐๑๐ นางสาวปดิวรัดา พรหมคีรี ห้อง self access

๑๑ ๑๑-๐๑๑ นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ช่างชัย

๑๒ ๑๑-๐๑๒ นางสาวสญมภรณ์ ศรีจันทร์ เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๑๓ ๑๑-๐๑๓ นางสาวศิริวรรณ ดวงคาบแก้ว อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๑๔ ๑๑-๐๑๔ นางสาวสุรีรัตน์ อุบลรัศมี ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

๑๕ ๑๑-๐๑๕ นางสาวกรรณิกา มีคุณกิจ

๑๖ ๑๑-๐๑๖ นางสาวเบญจวรรณ บุญส่งไพโรจน์

๑๗ ๑๑-๐๑๗ นายรณชัย คะระนันท์

๑๘ ๑๑-๐๑๘ นายคมสัน ศรีพิพัฒน์

๑๙ ๑๑-๐๑๙ นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร

๒๐ ๑๑-๐๒๐ นางสุวรรณ สุทธศิริ

๒๑ ๑๑-๐๒๑ นางนิจวรรณ หามนตรี

๒๒ ๑๑-๐๒๒ นางสาววิภาพร ไกรศรี

๒๓ ๑๑-๐๒๓ นายไชยรักษ์ ธีระไทย

๒๔ ๑๑-๐๒๔ นายธนา จิตสุภา

๒๕ ๑๑-๐๒๕ นางสาวสิรินาถ รื่นบุญ

๒๖ ๑๑-๐๒๖ นางสาวธาราภรณ์ โพธิ์พูล

ช่ือ – สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗

ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๑๑  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบช่ือ – สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗

ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง

๒๗ ๑๑-๐๒๗ นางพรธิดา หมายสุข เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๒๘ ๑๑-๐๒๘ นายเรืองศักด์ิ เรืองพิสิฐ อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๒๙ ๑๑-๐๒๙ นางสาวสุพรรษา นัยกิจ ห้อง self access

๓๐ ๑๑-๐๓๐ นางสาวพัชรี เอ่ียมถิน

๓๑ ๑๑-๐๓๑ นางสาวธีระประภา ยุทธสิทธิ์ เวลา  ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓๒ ๑๑-๐๓๒ นางสาวอรรัมภา เฉลิมทรัพย์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๓๓ ๑๑-๐๓๓ นายชัยสิริ ปรีดา ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา



ตําแหน่งท่ี ๒๑  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๒๑-๐๐๑ นายทรงชัย บัวอุไร

๒ ๒๑-๐๐๒ นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

๓ ๒๑-๐๐๓ นางสาวมณีรัตน์ ปลาประยงค์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔ ๒๑-๐๐๔ นายนัฐสิทธิ์ เกิดแก้ว อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

๕ ๒๑-๐๐๕ นายบุรินท์ สุภีวี ห้อง self access

๖ ๒๑-๐๐๖ นายสุภณัฎฐ์ ภาคพิบูลย์

๗ ๒๑-๐๐๗ นายเอกอมร มีสมศักดิ์ เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

๘ ๒๑-๐๐๘ นางสาวเพชรรินทร์ เกาะโพธิ์ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

๙ ๒๑-๐๐๙ นายนราธิป ยิ้มเจริญ ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

๑๐ ๒๑-๐๑๐ นายจิระพงษ์ ผาสุขฤทธิ์

๑๑ ๒๑-๐๑๑ นายนที ยาวิราช

๑๒ ๒๑-๐๑๒ นายศราวุฒิ ศรีสมชัย

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๓๑  ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๓๑-๐๐๑ นายสุรัช ประหยัด เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๓๑-๐๐๒ นางสาวพรทิพย์ เบ็ญจรส อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๕  ห้อง ๒๓๕๑๒

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



ตําแหน่งท่ี ๔๑  ตําแหน่งบรรณารักษ์  จํานวน ๑  อัตรา

ท่ี เลขประจําตัวสอบ ห้องสอบ

๑ ๔๑-๐๐๑ นางสาวกฤชญา ศรีวิเชียร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ ๔๑-๐๐๒ นายธนชาต เจริญสุข อาคารสํานักวิทยบริการ ฯ 

ห้อง self access

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓)

ชั้น ๙  ห้อง ๒๓๙๒๐

สถานท่ีสอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

ช่ือ – สกุล

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงวันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง



แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่   ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  
รายละเอียดสถานที่สอบพนกังานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนนุ 

 

 

 

สถานที่สอบ

อาคารศรีพิทยาคาร 

แผนทีส่นามสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 

อาคาร 24 

สถานที่สอบ 


