ประกาศสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เลขประจําตัว กําหนดวัน เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
---------------------------ตามประกาศสํานักการกีฬา ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไดดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา และนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา ได
ดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแลวนั้น สํานักการกีฬา จึงประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการคัดเลือก
เลขประจําตัว กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารยรัชด ชมภูนิช)
รองอธิการบดีฝายพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารองคกร

๒

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ
เลขประจําตัว
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖

รายชื่อ
นายอินทัช เสริมวิลาสกุล
นายวสันต เหมือดมาลา
นางสาวกรชนก อวนศรี
นางสาวอัญชิษฐา จิวโฮฮวด
นายปพน ใจกิจสุวรรณ
นางสุกัลญา ออนศรี

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
สังกัด งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ
เลขประจําตัว
๐๐๑
๐๐๒
๐๐๓
๐๐๔
๐๐๕
๐๐๖
๐๐๗
๐๐๘
๐๐๙
๐๑๐
๐๑๑
๐๑๒
๐๑๓
๐๑๔
๐๑๕
๐๑๖
๐๑๗

รายชื่อ
นางสาวอุบลรัตน คําโสภา
นายวรัญธร รอบคอบ
นางสาวธฤนตา สุวรรคีรี
นางสาวจงรักษ คงเพชรศักดิ์
นายสรณกร ชวยกระจาง
นายโอภาสพัทธ ขอบเขตต
นายอภิวัฒน จันลอด
นายณัฐวุฒิ วันเชียง
นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
นายศิริพงษ ธาราสุข
นางสาวฐิฌา มาชวย
นางสาวจิราพร เพิ่มพล
นางสาวธนกร ออนศรี
นายปองณัฐ ทองชนะ
นายกฤษดา ทองทา
นายธีระยุทธ พลายดวง
นางสาววิมล ผานจังหาร

๓

๐๑๘
๐๑๙
๐๒๐
๐๒๑
๐๒๒
๐๒๓
๐๒๔
๐๒๕
๐๒๖
๐๒๗
๐๒๘
๐๒๙
๐๓๐
๐๓๑
๐๓๒
๐๓๓
๐๓๔
๐๓๕
๐๓๖
๐๓๗
๐๓๘

นายอัษฎายุ วีระสิงห
นางสาววรรณภรณ ฤทธิ์จันอัด
นางสาวพรนภา เจือสุวรรณ
นางสาวกนตระพี ฝายขันธ
นางสาวศิรดา สมิทจิต
นางสาวรสิตา กลางประพันธ
นายรมไทร ภักดีไทย
นางสาวอาทิชา เกศภัคธีมา
นางสาวคณิตา ตันเจริญสุข
นางสาวนวภัทร วจนะปกรณ
นายเจตน บุญรําพรรณ
นายวิชาญชัย บัวทรัพย
นายสงเสริม แกวสุขศรี
นายกัญตธราเนศวร ปาลาวัฒร
วาที่ ร.อ.ภูมินทร พิสิฐอมรชัย
นายยุทธกิจ บัณฑิตปญญาแกว
นางเบญจมา ศรีพรหมษา
วาที่ ร.ต.ศิวพร สุนทรวิภาต
นางพัทรศรัณย ปฏิมานุเกษม
นายธีรวัต ผองใส
นายจุลวัฒน ศิลามาตร

กําหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
วัน เวลา

การสอบคัดเลือก

สถานที่ทําการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันจันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๒๐ – ๑๑.๒๐ น.

ภาควิชาความรู
ความสามารถทั่วไป
(ขอเขียน)
ภาคความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานในตําแหนง
(ขอเขียน)

หองอเนกประสงค ชัน้ ๑
สํานักการกีฬา

๔

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
๑. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองมาใหทันตามกําหนดเวลาที่ประกาศไว แตจะเขาหอง
สอบไดต อ เมื่ อ ไดรั บ อนุญ าตจากเจ าหน าที่ ผู ค วบคุ ม สอบเท านั้ น ผู ใดมาภายหลั งจากการสอบได
ดําเนินการไปแลว ๒๐ นาที ไมมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
๒. หามมิใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกนําตําราหรือหนังสือใดๆ เขาหองสอบ ผูใดจงใจฝา
ฝนจะตองถูกตัดสิทธิการสอบ
๓. กระดาษที่ใชในการสอบ ตองใชแตก ระดาษที่ ทางการจัดไวใหเท านั้ น สวนอุป กรณ
อยางอื่น ที่ใชในการสอบ เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด ฯลฯ ใหผูเขาสอบจัดหามาเอง
๔. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดตอสงสิ่งของแกกันกับผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือกคนอื่น หรือกับบุคลภายนอกในระหวางสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผู
ควบคุมสอบแลวเทานั้น
๕. ในระหวางเวลาสอบ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุญาต และอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ผูควบคุมสอบเทานั้น
๖. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองเคารพตอสถานที่และสิทธิของผูอื่น โดยไมทําสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดใหเปนที่รําคาญหรือเสียหาย กับตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ผคู วบคุมการ
สอบโดยเครงครัด
๗. ผู มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การคั ด เลื อ ก ต อ งเขี ย นเลขที่ นั่ ง สอบ และชื่ อ - นามสกุ ล ใน
กระดาษคําตอบทุกแผน
๘. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองปฏิบัติตามขอความที่สั่งไวในกระดาษขอสอบ เชน วิชา
ใดกําหนดจํานวนขอ ใหเลือกตอบกี่ขอ ตองไมตอบเกิน ถาตอบเกินกวาขอที่กําหนดไวตองตัดขอที่ได
คะแนนมากออกตามลําดับ ใหเหลือเทาจํานวนขอที่กําหนดใหตอบ
๙. หามนํากระดาษที่ทางการแจกใหสําหรับทําคําตอบออกจากหองสอบ ไมวาเวลาใดๆ
ถามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใชไมได ใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูควบคุมสอบ หรือวางไว ณ ที่นั่งสอบของ
ตน
๑๐. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัว มาดวยทุกครั้งที่เขาสอบ
----------------------------------------------------

