
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ครั้งท่ี  2/๒๕63 
      

  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงคจะรับสมัคร
บุคคลสอบแขงขัน เพ่ือรับการจาง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  และมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับขอ ๖  ขอ ๑๑  และขอ ๔๙ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๐ เรื่องการก าหนดต าแหนงและ
มาตรฐานก าหนดต าแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย ฉบับที่  ๗/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพ่ือรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ต าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  ๑.  ชื่อต าแหนง คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง  ภาระงานโดยสังเขป  ปรากฏรายละเอียด
แนบทายประกาศฉบับนี้ 
  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 
  ๒.๑  ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๗  ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังตอไปนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไมต่ ากวา ๑๘ ปบริบูรณ และไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 
   (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (ข)  ลักษณะตองหาม 
   (๑)  เปนผูด ารงต าแหนงขาราชการการเมือง 
   (๒)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 
หรือเปนโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
   (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (๕)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
   (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ าคุก เวนแตเปนโทษส าหรับความผิดที่ไดกระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

/(8) เคย... 
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   (๘)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย    
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
   (๑๐)  เปนผูเคยกระท าการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขารับการสอบ       
แขงขันเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้  ตามความในขอ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗           
มีนาคม  ๒๕๔๘  โดยอนุโลม 

  ๓.  การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครผานระบบรับสมัครงานออนไลน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแตวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง  
ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 เขาไปที่เว็บไซตกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หวัขอ “สมัครงาน” หรือเว็บไซต  https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือ เว็บไซตของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หวัขอ “สมัครงาน” 

๓.๒ กรอกรายละเอียดใหครบถวน ถูกตองตามความเปนจริง ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
๓.๓ พิมพแบบฟอรมการช าระคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร                 

และช าระคาธรรมเนียม เพ่ือน าไปช าระเงินตอไป หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ 
File ลงในสื่อบันทึกขอมูล 

๓.๔. น าแบบฟอรมไปช าระเงินที่เคานเตอรเซอรวิส ตั้งแตวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563          
โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๔๐๐ บาท (ไมรวมคาธรรมเนียมเคานเตอรเซอรวิส) ซึ่งคาธรรมเนียมใน
การสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะไมจายคืนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ เมื่อช าระ
คาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว  

3.5  เมื่อผูสมัครช าระคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรแลว จะไดรับเลข
ประจ าตัวสอบ เมื่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเรียบรอยแลว 
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยสามารถเขาไปตรวจสอบและพิมพใบสมัครไดที ่http://hrm.offpre.rmutp.ac.th  
หัวขอ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือ เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(www.sci.rmutp.ac.th) หวัขอ “สมัครงาน” ทั้งนี้ ใหผูสมัครลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน และน ามายื่นในวันที่
ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือวัดความรูความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนง (สอบขอเขียน/สอบปฏิบัติ) 

4. เงื่อนไขในการสมัคร 
  ๔.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้ สามารถสมัครไดมากกวา 1 ต าแหนง              
แตสามารถสอบไดเพียง 1 ต าแหนงเทานั้น เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขใหมไมได  
  ๔.2 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหนงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ โดยตองเปนผูส าเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอ านาจอนุมัติภาย ใน
วันที่รายงานตัว คือ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 
 
 

/4.3 การ... 
 
 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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  ๔.3 การสมัครเขารบัการสรรหาและเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ดังนัน้ หากผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจงใจกรอกขอมูล
อันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  ๔.๔ ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร หรือตรวจสอบวาเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรน ามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัย         
จะถือวาผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร            
ครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

5. เอกสารที่ตองแนบผานระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ๕.1 ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผานการอนุมัติจากผูมี อ านาจ
วาส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 (ภายในวันที่รายงานตัว) 
  ๕.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอ านาจ                   
วาส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 (ภายในวันที่รายงานตัว) 
  ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบาน   
  ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
  ๕.๕  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือ
เอกสาร/หลักฐานที่ก าหนดตามเงื่อนไขของต าแหนง (ถามี)   
  ๕.๖  หลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที่แสดงระดบัความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
สามารถแนบเพ่ิมเติมไดจนถึงวนักอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ๕ วัน  คือภายในวนัที่ 4 ธนัวาคม 2563 

๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนง 
(ขอเขียน/ปฏิบัติ) 
  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ)                     
จะติดประกาศใหทราบทั่วกันในวันที ่9 ธันวาคม 2563 ณ บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
และที่เว็บไซต https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หัวขอ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/
หรือ เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หวัขอ “สมัครงาน” 
 ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแขงขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 ๙.  หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค              
ไมต่ ากวารอยละหกสิบ   
  การจางและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน ตองจางและแตงตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผูผาน       
การสอบแขงขัน และไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอ่ืน 
 
 

/10. การ... 
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 ๑๐. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหนง (ขอเขียน/ปฏิบัติ) ได  
 ๑๐.๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศ
รายชื่อผูผานทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนง  (ขอเขียน/ปฏิบัติ) ได ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
ณ บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และที่เว็บไซต.https://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th 
หัวขอ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต https://recruit.rmutp.ac.th/หรือ เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(www.sci.rmutp.ac.th) หัวขอ “สมัครงาน” โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผูผานทดสอบความรูความสามารถเฉพาะ
ต าแหนง ที่ไดคะแนนรวมมากไปหานอยตามล าดับ 

๑๐.๒  กรณีที่มีผูผานการสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากันใหผูผานการสอบแขงขันที่มีคะแนน
การประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหนงมากกวาเปนผูอยูในล าดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสม   
กับต าแหนงเทากัน  ใหผูไดรับคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนงมากกวาเปนผูอยูในล าดับ           
ที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีกใหผูไดรับเลขประจ าตัวสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในล าดับที่สูงกวา 
  ๑๐.๓  ผูผานการสอบแขงขันจะมีสิทธิไดรับการจางและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดตอเมื่อเปน
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงตามที่ระบุไวในประกาศรับสมัคร   
  ๑๐.๔  ในกรณีที่ผูสอบแขงขันไดรายใดเปลี่ยนที่อยู หากไมมีการติดตอแจงการเปลี่ยนที่อยู           
อันเปนเหตุใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไมอาจเรียกตัวเพ่ือจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยได จะถือวาเปนความบกพรองของผูสอบแขงขันได และจะยื่นค ารองขอรับการจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยในภายหลัง เมื่อพนก าหนดใหมารายงานตัวแลวไมได 

 ๑๑. การจัดท าสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ผูผานการสอบแขงขันและไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองท าสัญญาจางตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนด  โดยมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน  ๖  เดือน 

               ประกาศ  ณ  วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 
              

            (นายจิระศักดิ์ ธาระจักร) 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                         ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหนง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 
หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่  2/2563 

 
 ต าแหนงที่ 1  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานกิจการนักศึกษา 

 หนวยงานที่บรรจุ งานกิจการนักศึกษา จ านวน ๑ อัตรา   
  ต าแหนงเลขท่ี 20472 อัตราคาตอบแทน ๑8,750 บาท  
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง 
 1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  

 

 ภาระงานโดยสังเขป 
  1.   ปฏิบัติงานดานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
  2.   ปฏิบัติงานดานศิลปวัฒนธรรม 
  3.   ปฏิบัติงานดานทุนการศึกษา 
  4.   ปฏิบัติงานดานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
  5.   ปฏิบัติงานดานกีฬา 
  6.   ปฏิบัติงานดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
  7.   ปฏิบัติงานดานสวัสดิการและบริการนักศึกษา 
  8.   ปฏิบัติงานดานทรานสคริปตกิจกรรม 
  9.   ปฏิบัติงานดานวิชาทหาร 
  10. ปฏิบัติงานดานศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ 
  11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ในงานกิจการนักศึกษา และ/หรือ ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 เงื่อนไขของต าแหนง  
   1. ตองมีหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสรรหาที่แสดงระดับความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษอยางหนึ่งอยางใด (ผลการสอบไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ประกาศผลสอบ ดังนี้  
      1.1 TOEFL ระดับคะแนนไมนอยกวา 
                  1.1.1 PBT 350 
              1.1.2 CBT 70 
              1.1.3 IBT 30 
      1.2 IELTS ระดับคะแนนไมนอยกวา 3 
      1.3 TOEIC ระดับคะแนนไมนอยกวา 400 
      1.4 RMUTP English Proficiency Test ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษกับ
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับคะแนนไมนอยกวา 50 โดยผูสมัครตองติดตอ
สถาบันภาษาดวยตัวเองเพ่ือสมัครทดสอบ และผลทดสอบตองมีผลกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบไมนอยกวา 
5 วันท าการ 
  2. ส าหรับบุคคลที่ไดรับการยกเวนการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
       2.1 ผูที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก เชน ประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เปนตน 
        2.2 ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาการศึกษาไมนอย
กวา 2 ป จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง 

/ก าหนดวัน.... 



ก าหนดวันเวลา  วิธีการสอบแขงขัน  และสถานที่สอบแขงขัน 

วัน 
สอบแขงขัน 

วิธีการสอบแขงขัน/คะแนน เวลา ชั่วโมง     สถานที่สอบแขงขัน 

14 
ธันวาคม 
2563 

 
 

ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนง 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
สอบขอเขียน  (50 คะแนน) 
- ความรูเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  
- ระเบี ยบข าราชการในสถาบัน อุดมศึกษาและพนั กงาน
มหาวิทยาลัย  
- ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
 
สอบปฏิบัติ  (50 คะแนน) 
- การใชคอมพิวเตอรโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office 
และ/หรือ โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหนง 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
(สอบสัมภาษณ  คะแนน 100 คะแนน)                                                                 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนงในดานตางๆ เชน       

    ประสบการณทางการศึกษา ทางการงานที่เปนประโยชนตอการ  
    ปฏิบัติงานในหนาที่ ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว 
    เขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  
- มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่มและ 
  มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และทวงทีวาจาเหมาะสมกับ  
  งานที่ปฏิบัติ เปนตน 
- มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
- มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

09.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00 น. 
เปนตนไป 

 

3 จะประกาศใหทราบ ณ  
วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขารับการสอบแขงขนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองประชุมดอกคูน 
ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี 

 

 

สถานที่ตั้งของสนามสอบ     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
      เลขที่ ๑๓๘๑  ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  
  10๘๐๐ 
โทรศัพท           ๐ ๒836 3000 ตอ 4194 

     มีรถประจ าทางผาน  ดังนี้   สาย 32, 203, 177, 97, 33, 543ก, 64 

 
 


