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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ฉบับ ลงวัน ที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒ เรื่ อง รับสมัครบุ คคลเข้าสอบแข่งขันเพื่ อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย สายสนั บสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
จานวน ๓ อัตรา และได้ดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ซึ่งเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของประกาศรับสมัครฯ
ฉบั บลงวั นที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดั งรายชื่ อ และก าหนดวั นเวลา สถานที่ ในการสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้ใดไม่เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวัน เวลา และ
สถานที่ ทีก่ าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบดังกล่าว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ ง (สอบสั มภาษณ์ ) และรายชื่อผู้ ได้รับการจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลั ย ภายในวัน ที่ ๑๑ กัน ยายน
๒๕๖๒ ณ กองบริห ารงานบุค คล ส านัก งานอธิก ารบดี และทางเว็บ ไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ
www.rmutr.ac.th หรื อติ ดต่อสอบถามทางโทรศั พท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๕ , ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ
๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(อาจารย์นลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ พื้นที่ศาลายา
ลาดับที่

เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

๑

ศภษ003

นางสาวจารุวรรณ

ม่วงงาม

๒

ศภษ004

นายวรกฤต

บุบผาพันธุ์

หมายเหตุ

รายละเอียดในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กาหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กาหนดการ
วัน เวลา

รายละเอียด/วิธีการประเมิน/คะแนน

สอบวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๑๐๐ คะแนน
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวั ติ ก ารท างาน พฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุ คลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภ าณไหว
พริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

สถานทีส่ อบ
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นทีศ่ าลายา)
ห้องอาหารอาจารย์
ข้างห้องคชาธาร

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิปริญญาโท ปฏิบัติงานที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัย
พื้นที่ศาลายา
ลาดับที่
๑

เลขประจาตัวสอบ
สส001

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุธาศินี ดอกรัก

๒

สส00๘

นางสาวสริญญา ไววิ่งรบ

๓

สส0๑๐

นายทศธรรม เมขลา

๔

สส0๑๒

นางสาวธัญญารัตน์ ทิพประภาพรสกุล

๕

สส0๑๓

นางสาวอธิชา เนตรบุตร

หมายเหตุ

รายละเอียดในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กาหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กาหนดการ
วัน เวลา

รายละเอียด/วิธีการประเมิน/คะแนน

สอบวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๑๐๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวั ติ ก ารท างาน พฤติ ก รรมที่ ป รากฏทางอื่ น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุ คลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภ าณไหว
พริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

สถานทีส่ อบ
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(พื้นทีศ่ าลายา)
ห้องอาหารอาจารย์
ข้างห้องคชาธาร

