




-๓- 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ลงวันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 01-001 นางสาวชณิตตา  เรืองฉาย  
2 01-002 นางสาวธนิดา  มณีใส  
3 01-003 นางสาวจิราภรณ์  มูลเหลา  
4 01-004 นางสาวกานดา  ตรีสุวรรณศานต์  
5 01-005 นางสาวอัจฉรา  ค้าเจริญ  
6 01-006 นางสาวศรีวรรณ  บุญศร ี  
7 01-007 นายปวีณ  แก้วใส  
8 01-008 นางอังคณา  แสงสุระ  
9 01-009 นายประทีป  โกศลดำรงทรัพย์  

10 01-010 นางสาวอรวรรณ  ทองเมือง  
11 01-011 นางสาวทัศมล  ดวงจันทร์  
12 01-012 นายวราพงษ ์ จันทร์นาค  
13 01-013 นางสาววรรณพร  อุดมสารี  
14 01-014 นางสาวสิดาพร  กลิ่นจันทร์  
15 01-015 นางสาวญาสุมินทร์  นามเดช  
16 01-016 นางสาวพรนภา  ศรีเลิศ  
17 01-017 นางสาวอัมพร  พริกนุช  
18 01-018 นางสาวกชนิภา  สารทิม  
19 01-019 นายกฤตภาส  พรหมอ่อน  
20 01-020 นางสาวเบญญาภา  อนัญตภักดี  
21 01-021 นางสาวบุญฑริกา  จันทรประสาท  
22 01-022 นางสาวรุ่งทิวา  วันทอง  
23 01-023 นางสาวนลินี  เปี่ยมมอญ  
24 01-024 นางสาวอภิชญา  ขอสุข  
25 01-025 นางสาวจงรัก  คงมีสุข  
26 01-026 นางสาวภรภัทร  จันทรสนธ ิ  
27 01-027 นางสาวปทุมรัตน์  ถนัดพงษ์  
28 01-028 นางสาววรรณพร  จำปาน้อย  
29 01-029 นางสาวรัฐมน  เรือขวางเพชร์  
30 01-030 นางสาวประภัสสร  บุญรอด  

เอกสาร ๑ แนบท้ายประกาศฯ 



-๔- 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

31 01-031 นางสาวทฤฒมน  เต๊ะขันหมาก  
32 01-032 นายปฏิพัฒน์  สาคร  
33 01-033 นางสาวสุวนันท์  เต้าสุวรรณ ์  
34 01-034 นางสาวธัญญลักษณ์  คะวะดี  
35 01-035 นางสาวสุชาริณีย์  แป้นขำ  
36 01-036 นางสาวณัฐริกา  ปิ่นทอง  
37 01-037 นางสาวลลิดา  ปานกำเนิด  
38 01-038 นางสาวสายฝน  คล้ายสุรินทร์  
39 01-039 นางสาววรัญญา  เกิดชนะ  
40 01-040 นางสาวจิราภรณ์  ปาลวัฒน ์  
41 01-041 นางสาวปุญยวีย์  อรรถบท  
42 01-042 นางสาวนวรัตน์  ด้วงม ี  
43 01-043 นายศุภวิชญ์  ชำนาญเฉียบ  
44 01-044 นายยืนยง  ซื่อสัตย์  
45 01-045 นายกาญบดินทร์  โพธิ์ธัญญา  
46 01-046 นางสาวศิลป์ศุภา  เสนามวงศ์  
47 01-047 นางสาวสุภาพร  เชื้อจีน  
48 01-048 นางสาวจิตตรา  แสงคำ  
49 01-049 นางสาวนจนา  มุกดาลอย  
50 01-050 นางสาวณิชกานต์  ทรายสถิตย์  
51 01-051 นายอภิวัฒน์  คณโฑทอง  
52 01-052 นางสาวรักษ์ชญากาญจน์  วงษ์ถาวรขจร  
53 01-053 นางสาวรัศม ี ครองคาระวะ  
54 01-054 นางสาวบัณฑิตา  ขาววิเศษ  
55 01-055 นางประภัสสรา  สถิตย์ธรรม  
56 01-056 นางสุภาวรรณ  ชาตินันท์  
57 01-057 นางสาวอนงค์นาถ  ทองเกิด  
58 01-058 นางสาวฐิตาพร  บังเพลิง  
59 01-059 นายบุลเสฏฐ์  พรไพรสาร  
60 01-060 นางสาวมนสิชา  ฉิมบรรเทิง  
61 01-061 นางสาวภัทราพร  มีสอาด  
62 01-062 นายวรดิษย์  วิรมย์รัตน์  
63 01-063 นางพัชรีภรณ์  สำแดงอำนาจ  
64 01-064 นางสาววนิตา  ถือสัตย์เที่ยง  
65 01-065 นางสาวสุธินันท์  มหาวงศ ์  



-๕- 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

66 01-066 นางสาวเบญริสา  งามจตุรวรรณ  
67 01-067 นางสุกัญญา  พ้นทุกข์  
68 01-068 นางสาวพัชรินทร์  สังขภารี  
69 01-069 นายอนุสรณ ์ คนึงทอง  
70 01-070 นางสาวสุชานาถ  พงคชาติ  
71 01-071 นางสาวปวรรณรัตน์  อินทร์อำนวย  
72 01-072 นางสาวณัฐนันท์  เพ็งวงษ์  
73 01-073 นางสาวลลิตา  โกมุทมาศ  
74 01-074 นางสาวปณตพร  อ่อนดี  
75 01-075 นางสาวอุบลรัตน์  ผลสุทธิ์  
76 01-076 นางสาวชัญญา  สอนประภา  
77 01-077 นายศุภณัฐ์  ตั้งโสภณ  
78 01-078 นายนพดล  ขำนวล  
79 01-079 นางสาวศิรินทิพย์  สุขประเสริฐ  
80 01-080 นางสาวแพรวพรรณ  บุญจันทร์  
81 01-081 นางสาวณิชารีย์  เสาว์ยงค ์  
82 01-082 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิกานต์  ท่ากลาง  
83 01-083 นางสาวศิรินทิพย์  เทียมพันธ์  
84 01-084 นางสาวธัญญารัตน์  แต้มเก่ง  
85 01-085 นางสาวชนม์นิภา  กล้าด ี  
86 01-086 นางสาวธัญญารัตน์  โอ่งกลาง  
87 01-087 นางสาวสุวารินทร์  พรมมา  
88 01-088 นางสาวเจมขวัญ  เกยุรินทร์  
89 01-089 นางภัทรสุดา  หลาบมาลา  
90 01-090 นางสาวนภสร  น้ำจันทร ์  
91 01-091 นางสาวบุณยวีย์  ขจรกสิรัตน์  
92 01-092 นางสาววรรณภา  รักเกษตรกรรม  
93 01-093 นางสาวสุจารี  เฮงสิน  
94 01-094 นางสาวภูกาญจน์  ศังขะฤกษ์  
95 01-095 นางสาวสุธาสินี  ทับทอง  
96 01-096 นางสาวกรกมล  ขุนทอง  
97 01-097 นางสาวขวัญพร  ชินนะ  
98 01-098 นางสาวบัณฑิตา  คงโนนกอก  
99 01-099 นางสาวปวีณ์ธิดา  ใจกล้า  

100 01-100 นางสาวศิรินาถ  สุภาคม  



-๖- 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
101 01-101 นางสาวกาญญารัตน์  เผ่าพงษ์  
102 01-102 นางสาวธนัชชา  หงษ์ยิ้ม  
103 01-103 นางสาววรรณิกา  แซ่สง  
104 01-104 นางสาวชนินาถ  ยิ้มกอบกิจ  
105 01-105 นางสาววรรณิศา  สุโสม  
106 01-106 นางสาวอรุณวรรณ  วงษ์ทับ  
107 01-107 นางสาวกัลยา  โพธิ์ทอง  
108 01-108 นางสาวยุพิน  คิดสม  
109 01-109 นางสาวณัฐมน  นาคประนม  
110 01-110 นายธนปกรณ์  วงศ์จักรตรี  
111 01-111 นางสาวจรรยา  หญ้าปล้อง  
112 01-112 นางสาวกฤติญา  กิตติคุณคุณากร  
113 01-113 นางสาวชนิตา  เปี่ยมมนัส  
114 01-114 นางสาวจณาธิป  เขตจำนันต์  
115 01-115 นางสาวสุภาวนา  มีชัย  
116 01-117 นางสาวภัสราวรรณ  ชูบุปผา  
117 01-118 นางสาวอังคสุมาลี  คงสิน  
118 01-119 นางสาววิมลณัฐ  ราชบัณฑิต  
119 01-120 นางสาวพรนภา  สิงห์ทอง  
120 01-121 นางสาวณิชา  คมขำ  
121 01-122 นางสาวสุพิชชา  พรหมเจริญ  
122 01-123 นางสาวพัชรีภรณ์  ฤทธิจันทร์  
123 01-124 นางสาวกรกช  อ่อนน่วม  
124 01-125 นางสาวอรอุมา  ชูวงษ์  
125 01-126 นางสาวเบญจพร  แปงทา  
126 01-127 นายธีระชัย  สร้อยน้อย  
127 01-128 นางสาวพัชญ์ฐกัญ  ธีรจันประเทศ  
128 01-129 นายวิชิต  ไชยสุวรรณ  
129 01-130 นางสาวนภัสนันท์  พุ่มพฤกษ์  
130 01-131 นางธนัชพร  ทศพร  
131 01-132 นางสาวลัดดาวรรณ  ทราฤทธิ์  
132 01-133 นางสาววริสรา  ศิริสุข  
133 01-134 นางสาวณิชากร  นุชพิเรน  
134 01-135 นางสาวรดาณัฐ  เจริญวิมล  
135 01-136 นายไตรรงค ์ ปานมาศ  



-๗- 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
136 01-137 นางสาวตรีรัตน์  ทนงศิลป์  
137 01-138 นางสาวสิริรักษ์  ด้วงพรหม  
138 01-139 นางสาววิภาวรรณ  กล่อมใจ  
139 01-140 นางสาวเจนจิรา  ผิวโสม  
140 01-141 นางสาวอริสา  เฮงมีชัย  
141 01-142 นายคุณูปการ  เวียงสมุทร  
142 01-143 นางสาวเยาวลักษณ์  ยามสุข  
143 01-144 นางสาวสุชาวดี  ชื่นฉ่ำ  
144 01-145 นางสาวพิจิตรา  เพ็งหมื่นราช  
145 01-146 นางสาววรัญญา  คงสิบ  
146 01-147 นางสาวนฤมล  ภูฆัง  
147 01-148 นางสาวอัญชลี  วัฒนาอุดม  
148 01-149 นางสาวรัตดา  มีอาษา  
149 01-150 นางสาวสุภาพร  คนคล่อง  
150 01-151 นางสาวปนัดตา  ขม้ินทอง  
151 01-152 นางสาวชุติมา  บุญกลัด  
152 01-153 นายจิรศักดิ์  ปกป้อง  
153 01-154 นางสาวรัญญากร  ใต้ชัยภูมิ  
154 01-155 นางสาวภัทราพร  จันภักด ี  
155 01-156 นางสาวกรองแก้ว  ตั้งปรัชญากูล  
156 01-157 นางสาวกิตติญากร  ขาวใบไม้  
157 01-158 นางสาวเจมจิรา  อวิสุ  
158 01-159 นางสาวพัชราวดี  ใจเร็ว  
159 01-160 นางสาวเจนจิรา  เรืองกิจ  
160 01-161 นางสาวพิชชา  ศรีจันชัย  
141 01-142 นายคุณูปการ  เวียงสมุทร  
142 01-143 นางสาวเยาวลักษณ์  ยามสุข  
143 01-144 นางสาวสุชาวดี  ชื่นฉ่ำ  
144 01-145 นางสาวพิจิตรา  เพ็งหมื่นราช  
145 01-146 นางสาววรัญญา  คงสิบ  
146 01-147 นางสาวนฤมล  ภูฆัง  
147 01-148 นางสาวอัญชลี  วัฒนาอุดม  
148 01-149 นางสาวรัตดา  มีอาษา  
149 01-150 นางสาวสุภาพร  คนคล่อง  
150 01-151 นางสาวปนัดตา  ขม้ินทอง  
151 01-152 นางสาวชุติมา  บุญกลัด  



-๘- 
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
152 01-153 นายจิรศักดิ์  ปกป้อง  
153 01-154 นางสาวรัญญากร  ใต้ชัยภูมิ  
154 01-155 นางสาวภัทราพร  จันภักด ี  
155 01-156 นางสาวกรองแก้ว  ตั้งปรัชญากูล  
156 01-157 นางสาวกิตติญากร  ขาวใบไม้  
157 01-158 นางสาวเจมจิรา  อวิสุ  
158 01-159 นางสาวพัชราวดี  ใจเร็ว  
159 01-160 นางสาวเจนจิรา  เรืองกิจ  
160 01-161 นางสาวพิชชา  ศรีจันชัย  
161 01-162 นางสาวนุจรี  หนูย้อย  
162 01-163 นางสาวสุธาสินี  สรรพสิทธิ ์  
163 01-164 นายปรีชา  แซ่ลี้  
164 01-165 นายกฤตธัช  อุตส่าห์  
165 01-166 นางสาวลัดดาวัลย์  เยี่ยมชัยภมูิ  
166 01-167 นางสาวสมฤทัย  เครือแก้ว  
167 01-168 นางสาวกนกศรี  ดีละม้าย  
168 01-169 นางสาววริศรา  ลิขิตลือชา  
169 01-170 นางสาวปวริศา  เพ็ชร์งาม  
170 01-171 นางสาวจารุวรรณ  กาละกุล  
171 01-172 นางสาวสุดทีวัล  สุขใส  
172 01-173 นายกิตติศักดิ ์ อภิรักษ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
๒. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน ๑ อัตรา 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
๑ 02-001 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  วราธิพร  
๒ 02-002 ว่าที่ร้อยตรีวรายุ  วราธิพร  
๓ 02-003 นางสาวมนสิชา  ชำมะรี  
๔ 02-004 นายพฤฒิ  เกตะวันดี  

๓. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 03-001 นางสาวประภาภรณ์  นพมาลัย  
2 03-002 นางสาวอมรรัตน์  สินธุเขียว  
3 03-003 นายประภาส  แก้วเทพ  
4 03-004 นายปิยวัฒน์  สสิกุล  
5 03-005 นายภาคภูมิ  เกษม  
6 03-006 นายศักดิ์สิทธิ์  จันทราทิพย์  
7 03-007 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีละกุล  
8 03-008 นายวันชัย  ปิดตานัง  
9 03-009 นางสาวสุภาพร  ทองศักดิ์  

10 03-010 นายสุภกิจ  หน่อกุณา  
11 03-011 นางสาวอนัญญา  นาคสุข  
12 03-012 นางสาววรรณิสา  จิตรวัฒนะนนท์  
13 03-014 นางสาวสวรรยา  รัตนตรัยวงศ ์  
14 03-015 นายวิฑูรย์  กองวัง  
15 03-016 นางสาวชนิสรา  นัยอรรถ  
16 03-017 นายนันทวัฒน์  จัตุรัส  
17 03-018 นายไกรสร  แสนทวี  
18 03-019 นายปฏิภาณ  อินทร์พยุง  
19 03-020 นางสาวจินตนา  เชื้อกล้า  
20 03-021 นายณัฐพล  อรุณรัตน์  
21 03-023 นายเตชิต  รื่นธนากูล  
22 03-024 นางสาวธนสรณ์  ปัญญาหลัก  
23 03-025 นายณัฏชา  เสาร์สุข  
24 03-026 นายพิชญุตม ์ ลิ้มสุรัตน์  
25 03-027 นายณัฐวุฒิ  บุญชูศร  
26 03-028 นางสาวจณิสตา  พานทอง  



-๑๐- 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา 
วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ เวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบแข่งขัน อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ ฯ 
เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๒ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 

๑. ดินสอดำ ๒ บี  
๒. ยางลบดินสอ 
๓. ปากกาสีน้ำเงิน 
๔. น้ำยาลบคำผิด 

๐๑-๐๐๑ ถึง ๐๑-๐๘๖  

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๗ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 

๑. ดินสอดำ ๒ บี  
๒. ยางลบดินสอ 
๓. ปากกาสีน้ำเงิน 
๔. น้ำยาลบคำผิด 

๐๑-๐๘๗ ถึง ๐๑-๑๑๕ 
และ 

๐๑-๑๑๗ ถึง ๐๑-๑๗๓ 

เวลา ๑๐.๔๕ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๑ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงาน ๐๑-๐๐๑ ถึง ๐๑-๐๒๐ 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๑ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงาน ๐๑-๐๒๑ ถึง ๐๑-๐๗๐  

เอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศฯ 



-๑๑- 
วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ เวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบแข่งขัน อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ ฯ 
เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๑ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงาน ๐๑-๐๗๑ ถึง ๐๑-๑๑๕ 
และ 

๐๑-๑๑๗ ถึง ๐๑-๑๒๐ 

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๑ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงาน ๐๑-๑๒๑ ถึง ๐๑-๑๗๓ 

๒. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดศูนย์ภาษา จำนวน ๑ อัตรา 
วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ เวลา สถานทีส่อบ วิธีการสอบแข่งขัน อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการสอบ ฯ 
เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๑ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๑. ดินสอดำ ๒ บี  
๒. ยางลบดินสอ 
๓. ปากกาสีน้ำเงิน 
๔. น้ำยาลบคำผิด 

๐๒-๐๐๑ ถึง ๐๒-๐๐๔  

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๑๙/๔๐๒ 

อาคาร ๙๐ ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๑๙/๔๐๔ 

อาคาร ๙๐ ปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงาน 



-๑๒- 
๓. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 

วัน/เดือน/ปี ท่ีสอบ เวลา สถานทีส่อบ วิธีการสอบแข่งขัน อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ ฯ 

เลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้อง ๒๔/๒๐๑ 

อาคารรัตนเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๑. ดินสอดำ ๒ บี  
๒. ยางลบดินสอ 
๓. ปากกาสีน้ำเงิน 
๔. น้ำยาลบคำผิด 

๐๓-๐๐๑ ถึง ๐๓-๐๑๒ 
และ 

๐๓-๐๑๔ ถึง ๐๓-๐๒๑ 
และ 

๐๓-๐๒๓ ถึง ๐๓-๐๒๘ 

 

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ สำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย 

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ สำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน  
 วิธีการสอบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

แฟ้มสะสมผลงาน 

 
 
 

 

 

 



เอกสาร ๓ แนบท้ายประกาศฯ  
 

แบบคัดกรองผู้เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑  
ประเมินความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

 ชื่อ–สกุล............................................................... อายุ................ปี จังหวัดที่พักอาศัย................ ......... 
ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ตำแหน่ง....................................................................เพื่อเข้ารับการสอบแข่งขัน ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

ข้อมูลส่วน
บุคคล 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

ประวัติ ๑. ท่านมีประวัติเดินทางหรือแวะผ่านจากพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใน ๑๔ 
วันก่อนเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๑ 

  

๒. ท่านมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ที่สงสัย/ยืนยันติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  

อาการ ๑. ท่านมีไข้ตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาขึ้นไป   
๒. ท่านมีอาการใดๆ ต่อไปนี้หรือไม่ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ
หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส 

  

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 
 

  (ลงชื่อ)...........................................................................  

  (......................................................................................)  

  หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... 
  

 


