
 
 
 
                                      

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ในการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

 

                    ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
เรื่ อง  รับสมัครบุ คคลเข้าสอบแข่งขันเพ่ื อจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลั ย  สายสนับสนุน ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๖                   
จ านวน ๒ อัตรา  และได้ด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม  
๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น 

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ 
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)         
ซึ่งเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ ของประกาศรับสมัครฯ  
ฉบับลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังรายชื่อ และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑. แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง       
ที่เป็นชุดสูท สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น     
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
  ๓. ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัวก่อนเริ่มเวลาสอบ และไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบ   
ไปแล้ว ๓๐ นาที  
                  ๔. ผู้ใดไม่เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลา และสถานที่ 
ทีก่ าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบดังกล่าว  

                  มหาวิทยาลัย เทคโน โลยีราชมงคลรัตน โกสินทร์  จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่าน การสอบ                 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่    
๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ 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   ๑๓   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 
 

                                         (นางสาวนลินี  แสงอรัญ) 
                                         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
มธุรส/ ร่าง, พิมพ์, ตรวจ  

- 
ส ำ

เนำ - 

http://hr.rmutr.ac.th/


แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ลงวันที ่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๖  

บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 

 
ต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ ส านักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
1 สวก01 นางสาวจิราพรรณ ชิตวาห์  
๒ สวก03 นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง  

รายละเอียดในการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

ก าหนดการ 
วัน  เวลา และสถานที่สอบ 

วิธีการประเมิน/รายละเอียด 

สอบวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
รายงานตัว เวลา ๑๓.๐๐ น. 
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Co – Working Space) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา   

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการ 
สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน 
      พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน ที่เปน็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณ
ไหวพริบ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร วุฒิปริญญำโท ปฏิบัติงำนที่คณะศิลปศำสตร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 

๑ ศป01 นางสาวชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์  

๒ ศป๐๒ นางสาวอังคณา วิบูลย์ศักดิ์ชัย  

รายละเอียดในการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

ก าหนดการ 
วัน  เวลา และสถานที่สอบ 

วิธีการประเมิน/รายละเอียด 

สอบวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
รายงานตัว เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Co – Working Space) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา   

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการ 
สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน 
      พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ท างาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน ที่เปน็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์  บุคลิกภาพ ทัศนคติ ปฏิภาณ
ไหวพริบ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา เป็นต้น 

หมายเหตุ :  ทั้งนี้  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


