
  
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

เร่ือง  การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
คร้ังที่ 6/2564 

 
 
 ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะสรรหาบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนงง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แหงงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับ ข้อ ๘ แหงงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวงาด้วย
ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๓ (1)  ของประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๒๖ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว มีรายละเอียดดังตงอไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  รายละเอียดการจ้างงาน  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหา  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
      ๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไมงมีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวงาด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังตงอไปนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย   
  (๒)  มีอายุไมงต่ ากวงา  ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไมงเกิน  ๖๐ ปีบริบูรณ์   
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
  (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหนงงข้าราชการการเมือง 
  (๒)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  ไมงสมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
  (๓)  เป็นผู้อยูงในระหวงางถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้กงอน               
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอ่ืน  
  (๔)  เป็นผู้บกพรงองในศีลธรรมอันดี  
  (๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง   
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย  
  (๗)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตงเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า  
โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ   
  (๘)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไลงออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือ
หนงวยงานอื่นของรัฐ   

/๓. การสมัคร... 
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  (๙)  เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไลงออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย           
วงาด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน   
  (๑๐)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน            
ในหนงวยงานของรัฐ 
  ๒.๒  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมงรับสมัครสอบและไมงอาจให้เข้ารับการสอบ       
คัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราวได้ ทั้งนี ้ ตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  
๒๕๔๘  โดยอนุโลม 
  ๓.  การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสมัครผงานระบบ     
รับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแตงวันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่  
4 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมงเว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 เข้าไปที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/  หวัข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์  https://recruit.rmutp.ac.th/ 
หรือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th) หัวข้อ “สมัครงาน” 

๓.๒ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง  ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
๓.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการช าระคงาธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็น

ลูกจ้างชั่วคราวและช าระคงาธรรมเนียม เพ่ือน าไปช าระเงินตงอไป หรือหากไมงมีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูล
เก็บไว้ในรูปแบบ  File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล 

๓.๔ น าแบบฟอร์มไปช าระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแตงวันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 
2564 โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๓๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ 
การสมัครจะมีผลสมบูรณ์  เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว  

3.5  เมื่อผู้สมัครช าระคงาธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้ว     
จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ เมื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ 
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://recruit.rmutp.ac.th/ 
หรือเว็บไซต์  https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(www.sci.rmutp.ac.th) หวัข้อ “สมัครงาน” 

4. เงื่อนไขในการสมัคร 
  ๔.1 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้ สามารถสมัครได้มากกวงา 1  
ต าแหนงง  แตงสามารถสอบได้เพียง  1  ต าแหนงงเทงานั้น  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหมงไมงได้  
  ๔.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหนงงตามที่ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่รายงานตัว 
  ๔.3 การสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามขั้นตอนข้างต้น ถือวงาผูส้มัคร
เข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกลงาว 
ตามพระราชบัญญัติวงาด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551 
ดังนั้น หากผูส้มัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จตงอเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

/4.4 ผู้... 
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  ๔.๔ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวงาเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดตงางๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณทีี่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราว  
หรือตรวจสอบวงาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวน ามายื่นไมงตรง  หรือ 
ไมงเป็นไปตามประกาศรับสมัคร  มหาวิทยาลัยจะถือวงาผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้มาตั้งแตงต้น         
และจะไมงคืนคงาธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

5. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
  ๕.1 ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร ซึ่งผงานการอนุมัติจากผู้ มี
อ านาจวงาส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่รายงานตัว 
  ๕.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งผงานการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจ                   
วงาส าเร็จการศึกษา ภายในวันที่รายงานตัว 
  ๕.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน   
  ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
  ๕.๕  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เชงน ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล หรือเอกสาร/หลักฐานที่ก าหนดตามเงื่อนไขของต าแหนงง (ถ้ามี)   

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนงง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)                     
จะติดประกาศให้ทราบทั่วกันในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ หวัข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์ 
https://recruit.rmutp.ac.th/ หรือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.sci.rmutp.ac.th)  
หวัข้อ “สมัครงาน” 

 ๗.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือวงาเป็นผู้ผงานการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแตงละภาคไมงต่ ากวงาร้อยละหกสิบ   
  การจ้างและแตงงตั้งผู้ผงานการสรรหาเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องจ้างและแตงงตั้ง
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผงานการสรรหา 
 
 
 
 

/10. ประกาศ  
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 ๑๐. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ได้  
 ๑๐.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อ
ผู้ผงานทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหนงง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)  ได้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ 
บริหารงานบุคคล ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ 
หัวข้อ“สมัครงาน” หรือเว็บไซต์.https://recruit.rmutp.ac.th/หรือ เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(www.sci.rmutp.ac.th) หัวข้อ “สมัครงาน” โดยประกาศเรียงล าดับที่ของผู้ผงานทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหนงง ที่ได้คะแนนรวมมากไปหาน้อยตามล าดับ 
 ๑๐.๒  การขึ้นบัญชีผู้ผงานการสรรหา เรียงล าดับที่ตามคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเทงากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความเหมาะสมกับต าแหนงง
มากกวงาเป็นผู้อยูงในล าดับที่สูงกวงา ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหนงงเทงากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ล าดับกงอนเป็นผู้อยูงในล าดับที่สูงกวงา 
  ๑๐.๓  ผู้ผงานการสรรหาจะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ตงอเมื่อเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและไมงมีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงงตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร   
  ๑๐.๔  ในกรณีที่ผู้ผงานการสรรหาได้รายใดเปลี่ยนที่อยูง หากไมงมีการติดตงอแจ้งการเปลี่ยนที่อยูง 
อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไมงอาจเรียกตัวเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ จะถือวงา
เป็นความบกพรงองของผู้เข้ารับการสรรหาได้  และจะยื่นค าร้องขอรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในภายหลัง 
เมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไมงได้ 
 ๑๑. รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่  ผู้ผงานการสรรหาได้  ให้ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที ่17 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ  บริหารงานบุคคล ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
เวลา ๐๘.๓๐.น.  

   ประกาศ   ณ  วันที่           มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
      
          

    
  (นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์) 

       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                         ปฏิบัติราชการแทน 

                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
ต าแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ต าแหนงงเลขท่ี 64/06/02) 
 

หน่วยงานที่บรรจุ งานวางแผนและพัฒนา จ านวน 1 อัตรา 
 

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 
  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
 
ภาระงานโดยสังเขป 
 
  บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

- ประสานและจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน และรายงานผล   
  การด าเนินงานตามแผนพร้อมปัญหาอุปสรรคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ส ารวจครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน 
- จัดท าข้อมูลรายละเอียดและราคาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อออกประกาศ 
- จัดท ารายงานการบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานเสนอมหาวิทยาลัย 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
- สรุปรายงานการบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจ าปีเสนอมหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บริหารความเสี่ยง 
- ศึกษานโยบายการบริหารความเสี่ยงประจ าปีของมหาวิทยาลัย และศึกษาแบบฟอร์ม 
- ประสานงานแจ้งให้แต่ละงาน/ฝ่าย ของคณะ ด าเนินการวิธีความเสี่ยง    
- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม และ   
  นโยบายที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก าหนดไว้ รวมทั้งให้มีการรายงาน 
  ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา        
- ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฯ ของหน่วยงานเพื่อพิจารณา                 
- รับทราบผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพิจารณา 
  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ฯ ประจ าปีของหน่วยงาน 
- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปีของหน่วยงาน 
  และส่งให้แก่มหาวิทยาลัย 
- ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยง ฯ มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
  ตามแผน ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนจัดท ารายงาน 6 เดือน และ 12 เดือน ส่ง 
  มหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ในงานบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา 

 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 

วันคัดเลือก วิธีการคัดเลือก /คะแนน เวลา ชั่วโมง สถานที่คัดเลือก 
11 

พฤษภาคม 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
สอบข้อเขียน  (50 คะแนน)  
- ความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารครุภัณฑ์และสิ่งกงอสร้าง 
 
สอบปฏิบัติ  (50 คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป Microsoft Office  
 
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
สอบสัมภาษณ์  (คะแนน ๑00 คะแนน) 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนงงในด้านตงางๆ  
   เชงน ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงาน 
 ที่เป็นประโยชน์ตงอการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับ 
 ผู้รงวมงานอ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน 

เสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ    
มีบุคลิกภาพ และทงวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติ  เป็นต้น 

๐๙.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 
 

 

 
 

 
 
 
14.00 น. 
เป็นต้นไป 

  3 จะประกาศให้ทราบ ณ      
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ    

เข้ารับการสอบแขงงขัน 
 
 

 
 
 

 
 

ห้องประชุมดอกคูน 
ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 
สถานที่ต้ังของสนามสอบ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 เลขท่ี ๑๓๘๑ ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สวงาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108๐๐ 
โทรศัพท์                         ๐ ๒836 3000 ตงอ 4๑๙๔ 

      มีรถประจ าทางผ่าน ดังนี้   สาย ๓๒, 33, 64, 90, 97, 117, 175, ๒๐๓, 543ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


