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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จานวน ๒ อัตรา
และได้ดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว
นั้น
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และมีสิทธิ์เข้า รับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ซึ่งเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของประกาศรับสมัครฯ
ฉบับลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังรายชื่อ และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้ใดไม่เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลา และ
สถานที่ ที่ ก าหนด จะถื อว่าสละสิ ท ธิ์ ในการเข้ ารับ การสอบดั งกล่ าว และในวัน สอบให้ ผู้ เข้ า สอบปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๑. การตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายก่ อ นเข้ า ห้ อ งสอบโดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย หากผลการตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายมี ค่ า เกิ น ๓๗.๕ องศาเซลเซี ย ส จะไม่ อ นุ ญ าต
ให้เข้าห้องสอบ
๒. สวมใส่ ห น้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า ตลอดระยะเวลาในการสอบ และไม่ อ นุ ญ าต
ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจากัดจานวนคนตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร
๓. ผู้เข้าสอบต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันสอบ และ
ต้องมีผลเป็นลบ (Negative) เท่านั้น โดยพิมพ์เอกสารยื่นผลการตรวจก่อนเข้าห้องสอบ จึงจะอนุญาตให้เข้า
สอบได้
หมายเหตุ กรณีตรวจยืนยันด้วยวิธี ATK ให้พิมพ์เอกสารรูปถ่ายที่ประกอบด้วยผลตรวจ
และบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และระบุวันเวลาที่ตรวจ และนามายื่นในวันสอบด้วย ดัง
ตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัย ...

-๒มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า น การสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่
๑๓ ธั นวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บ ไซต์ http://hr.rmutr.ac.th www.rmutr.ac.th และ rmutr.thaijobjob.com
หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๕ , ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖ และ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ
๒๑๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวนลินี แสงอรัญ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มธุรส / ร่าง, พิมพ์, ตรวจ

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ กองอาคารสถานที่
ยานพาหนะและภูมิทัศน์ (พื้นที่ศาลายา)
ลาดับที่
1

เลขประจาตัวสอบ
กอส๐๑๗

ชื่อ – สกุล
นางสาววิภาภรณ์ ปานล้าเลิศ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
ลาดับที่
๑

เลขประจาตัวสอบ
อรท006

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ ร.ต. หญิงชุลีพร สาลี

๒

อรท๐๐๗

นางสาวทิพวรรณ ใสสะอาด

หมายเหตุ

รายละเอียดในการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กาหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ
กาหนดการ
วัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาคารสิรินธร ชั้น ๕
ห้อง A๕๐๘

วิธีการประเมิน/รายละเอียด
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการ
สอบสัมภาษณ์ (ทุกตาแหน่ง)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น

คะแนน
๑๐๐ คะแนน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตัวอย่างเอกสารผลตรวจ ATK

รับรองส้าเนาถูกต้อง
ลงชื่อ...............................
วันที่ตรวจ............................
เวลา.................................

