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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
จ านวน ๕ อั ตรา และได้ ด าเนิ น การสอบภาคความรู้ ค วามสามารถเฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ซึ่งเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของประกาศรับสมัครฯ
ฉบับลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดังรายชื่อ และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน เวลา
และสถานที่ ทีก่ าหนด ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินดังกล่าว
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้ ภายในวัน ที่ ๑ มีน าคม ๒๕๖๐ ณ กองบริห ารงานบุค คล
ส านัก งานอธิก ารบดี และทางเว็บ ไซต์ http://hr2.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th หรื อ ติ ดต่ อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๘๙ ๔๐๖๕ , ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่งที่ ๑. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่ กองสหกิจศึกษา (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

สหก00๖

นางสาว

สิรินธร์

ณ วาโย

๒

สหก010

นางสาว

ปัทมา

น้อยแสง

๓

สหก๐๒๑

นางสาว

ฐนฉัฐ

กลาพา

ตาแหน่งที่ ๒. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ปฏิบัติงานที่ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

อรท001

ชื่อ – สกุล
นาย

กายสิทธิ์

หมายเหตุ
ฤทธิ์หมุน

ตาแหน่งที่ ๓. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ สานักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
(พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
๑

สวก001

ชื่อ – สกุล
นางสาว

ภัทรานิษฐ์

หมายเหตุ
ไกรระเบียบ

ตาแหน่งที่ ๔. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ คณะบริหารธุรกิจ (พื้นทีศ่ าลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๑

บธ ศย๐๐๖

นางสาว

ถิรภร

เพชรรัตน์

๒

บธ ศย๐๐๗

นางสาว

พนัชกร

เสลานนท์

๓

บธ ศย๐๑๕

นางสาว

สุกัลยา

ศรเพชร

๔

บธ ศย๐๒๐

นางสาว

ณัฏฐนันท์

บุญโพธิ์แก้ว

ตาแหน่งที่ ๕. บุคลากร (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่ กองกิจการพิเศษ (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ไม่มีผู้ผา่ นการสอบแข่งขัน
รายละเอียดในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กาหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กาหนดการ
วิธีการ
รายละเอียด
คะแนน
วัน เวลา
ประเมิน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๑๐๐
สอบ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
สัมภาษณ์
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ที่เป็น
เป็นต้นไป
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

สถานทีส่ อบ
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
(พื้นที่ศาลายา)
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้องสอบ A๕๐๘
(ทุกตาแหน่ง)

