
 
 

  ประกาศส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
    เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขประจ าตัวสอบ ก าหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
…………………………………………………. 

 

 ตามประกาศส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  เรื่อง 
รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ต าแหน่ง  ๓ อัตรา นั้น บัดนี้การ
ด าเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
เลขประจ าตัวสอบ ก าหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ต าแหน่งที่ ๑  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ระดับปริญญาตรี) สังกัดฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
 

   เลขประจ าตัวสอบ         รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   00๑      น.ส.วนัสนันท์  โพธิ์ตึ    
   00๒      นายพลภัทร แพถนอม   
   00๓      นายภาณุพงศ ์ ปิยาพันธ์   
   004      นายปรีชาชัย พัดมุกข ์   
   005      นายชฏายุ ผาเจริญ    
   006      นายสุกฤษฎิ์ สุวรรณเวียง   
   007     นายภาณุพงศ ์ พุดซา    
   008      นายสุรบดี คุณปัญญาเลิศกุล  
 
           ต าแหน่งที่ ๒  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป 

 

   เลขประจ าตัวสอบ         รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
001      น.ส.เนตรนิสา สมัครสมาน 
002     นายภากร พุ่มสุวรรณ 
003     น.ส.กมลวรรณ พรมพันห่าว 
004     นายวรวุฒิ พลับวังกล ่า 
005     นายบุญราวี สุวรรณเลิศ 
006     น.ส.พัชราวดี บุบผาชาติ  
007     น.ส.ชริษา สิทธินันทน์ 
008     นายวัชรพงษ์ ข่าจิตต ์   
009    น.ส.ทิพวัลย์ สาสาย 
010    น.ส.ศศิธร ใจอารีย ์ 
011    น.ส.นลพรรณ    เพ็ชรรัตน์  
012    น.ส.ธิญาดา  เฮียงโฮม 



 
ต าแหน่งที่ ๓  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) สังกัดฝ่ายฝึกอบรม 

 

   เลขประจ าตัวสอบ         รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
001       น.ส.ปัทมาพร        เรี ยวแรง  
00๒     นายศิรสิทธิ์    ปักกาเวสูง 
00๓     น.ส.สุพีรณัฐ    บุญเกิน 
00๔     น.ส.วิไลวรรณ    ม่วงมนตรี 
00๕     นายมิตรภาพ    พานทอง 
00๖     น.ส.ปิยพร    ผลชีวิน 

   00๗     นายณัฐวุฒิ    วันเชียง 
   00๘     น.ส.จิราภรณ์    เดชะ 
   00๙     น.ส.อรการณ์    วีระชยาภรณ์ 
   010     น.ส.ภัทรพร    กอบกิจชัยสงค์ 
   011     น.ส.นันทิยา    อาภานันท ์
   012     น.ส.พิมพ์ชนก    มากแสน 
   01๓     น.ส.ภรณ์ทิพย์    สืบราช 
   014     ว่าที  ร.ต.อุชุโรจน์   สกุลสุกใส 
   015     น.ส.กมลชนก    บุญลาภ  
   016     น.ส.พัชรี    พูลพิพัฒน์ 
   017     นายณัฐยศ    ยวงศร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
สังกัด ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 

วัน เวลา วิชา สถานที่สอบคัดเลือก 
วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
- สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๗๐ คะแนน  
- สอบวิชาภาษาอังกฤษ ๓๐ คะแนน 
 

ณ ห้อง ๕๐๖ ชั้น ๕ 
อาคารวิทยบริการ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

-  สอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับงานใน 
   ต่าแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน 

  
 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ 
ชั้น ๔ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางเว็บไซต์ http://www.eto.ku.ac.th  

 
        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                         
                       (รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ) 
            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

 
1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาให้ทันตามก่าหนดเวลาที ประกาศไว้  แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื อได้รับ

อนุญาตจากเจ้าหน้าที ผู้ควบคุมการสอบแล้ว  ผู้ใดมาภายหลังการสอบได้ด่าเนินการไปแล้ว  ไม่มีสิทธิเข้าสอบ
ในวิชานั้น 

2. กระดาษที ใช้ในการสอบ  ต้องใช้แต่กระดาษที ทางการจัดไว้ให้เท่านั้น  ส่วนเครื องอุปกรณ์อย่างอื น ๆ ที ใช้ใน
การสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดหามาเอง 

3. ห้ามผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสื อสารกันในระหว่างอยู่ในห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที ผู้
ควบคุมการสอบแล้ว 

4. ในระหว่างเวลาสอบ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบไม่ได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที ผู้ควบคุมการสอบ 

5. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเคารพต่อสถานที และสิทธิของผู้อื นโดยไม่ท่าสิ งหนึ งสิ งใดให้เป็นที ร่าคาญหรือ
เสียหาย  กับต้องเชื อฟังและปฏิบัติตามค่าแนะน่าของเจ้าหน้าที ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

6. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องเขียนเลขที นั งสอบ และชื อ-นามสกุล  ในกระดาษค่าตอบทุกแผ่น 
7. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อความที สั งไว้ในกระดาษข้อสอบ  เช่น วิชาใดก่าหนดจ่านวนข้อ

ให้เลือกตอบกี ข้อ  ก็ต้องไม่ตอบเกิน  ถ้าผู้สมัครสอบตอบเกินกว่าจ่านวนข้อที ก่าหนดไว้ต้องตัดข้อที ได้คะแนน
มากออกตามล่าดับ  ให้เหลือเท่าจ่านวนข้อที ก่าหนดให้ตอบ 

8. ห้ามน่ากระดาษที ทางการแจกให้ส่าหรับท่าค่าตอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าเวลาใดๆ ถ้ามีกระดาษเหลือที ใช้ 
ให้น่าส่งคืนเจ้าหน้าที ผู้ควบคุมการสอบ หรือวางไว้  ณ ที นั งสอบของตน 

9. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจ่าตัวสอบทุกครั้งที เข้าสอบ 
10. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 
 

***************************** 
 


