
 
 

ประกาศสํานักการกีฬา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  รายช่ือผูมสิีทธเิขารับการคัดเลือก เลขประจําตัว กําหนดวัน เวลา 

สถานที่ และระเบยีบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

---------------------------- 

 

  ตามประกาศสํานักการกฬีา ลงวันที่ ๓๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ไดดําเนินการรับสมัคร

คัดเลือกเพ่ือจางและแตงต้ังบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได  ตําแหนงนักวชิาการเงนิ

และบัญชี จํานวน ๑ ตําแหนง ๑ อัตรา และนักวชิาการศึกษา  จํานวน  ๑  ตําแหนง  ๑  อัตรา ได

ดําเนินการรับสมัครเสร็จส้ินแลวน้ัน   สํานักการกฬีา จงึประกาศรายช่ือผูมสิีทธเิขารับการคัดเลือก 

เลขประจําตัว กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบยีบเกี่ยวกับการคดัเลือก ตามรายละเอยีดแนบทาย

ประกาศน้ี 

 

  จงึประกาศมาเพ่ือทราบ 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๒๓  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

                  (ผูชวยศาสตราจารยรัชด  ชมภูนิช) 

                             รองอธกิารบดีฝายพัฒนาอยางย่ังยืนและสื่อสารองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 
รายชื่อผูมสีทิธิเขารับการสอบคัดเลอืก ตําแหนง นักวชิาการเงินและบัญช ี

สังกัด  งานบริหารสนามกฬีาและกายภาพ 
 

        

รายชื่อผูมสีทิธิเขารับการสอบคัดเลอืก ตําแหนง นักวชิาการศกึษา 

สังกัด  งานบริหารสนามกฬีาและกายภาพ 
 

เลขประจําตัว รายชื่อ 

๐๐๑      นายอนิทัช  เสริมวลิาสกุล 

๐๐๒      นายวสันต  เหมอืดมาลา 

๐๐๓      นางสาวกรชนก  อวนศรี 

๐๐๔      นางสาวอัญชิษฐา  จวิโฮฮวด 

๐๐๕      นายปพน  ใจกจิสุวรรณ 

๐๐๖      นางสุกัลญา  ออนศรี 

เลขประจําตัว รายชื่อ 

๐๐๑      นางสาวอุบลรัตน  คําโสภา 

๐๐๒      นายวรัญธร  รอบคอบ 

๐๐๓      นางสาวธฤนตา  สุวรรครีี 

๐๐๔      นางสาวจงรักษ  คงเพชรศักด์ิ 

๐๐๕      นายสรณกร  ชวยกระจาง 

๐๐๖      นายโอภาสพัทธ  ขอบเขตต 

๐๐๗      นายอภวิัฒน  จันลอด 

๐๐๘      นายณัฐวุฒิ  วันเชียง 

๐๐๙      นางสาวธคิณา  ศรีบุญนาค  

๐๑๐      นายศิริพงษ  ธาราสุข 

๐๑๑      นางสาวฐฌิา  มาชวย 

๐๑๒      นางสาวจริาพร  เพ่ิมพล 

๐๑๓      นางสาวธนกร  ออนศรี 

๐๑๔      นายปองณัฐ  ทองชนะ 

๐๑๕      นายกฤษดา  ทองทา 

๐๑๖     นายธรีะยุทธ  พลายดวง 

๐๑๗     นางสาววมิล  ผานจังหาร 



๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

กําหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลอืก 

 

วัน เวลา การสอบคัดเลอืก สถานที่ทําการคดัเลอืก 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

วันจันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

ภาควชิาความรู 

ความสามารถทั่วไป 

(ขอเขยีน) 

 

หองอเนกประสงค   ช้ัน ๑ 

สํานักการกฬีา 

 

๑๐.๒๐ – ๑๑.๒๐ น. 

ภาคความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับงานในตําแหนง

(ขอเขยีน) 

๐๑๘     นายอัษฎายุ  วรีะสิงห 

๐๑๙     นางสาววรรณภรณ  ฤทธิ์จันอัด 

๐๒๐     นางสาวพรนภา  เจอืสุวรรณ 

๐๒๑     นางสาวกนตระพี  ฝายขันธ 

๐๒๒     นางสาวศิรดา  สมทิจติ 

๐๒๓     นางสาวรสิตา  กลางประพันธ 

๐๒๔     นายรมไทร  ภักดีไทย 

๐๒๕     นางสาวอาทชิา  เกศภัคธมีา 

๐๒๖     นางสาวคณติา  ตันเจริญสุข 

๐๒๗     นางสาวนวภัทร  วจนะปกรณ 

๐๒๘     นายเจตน  บุญรําพรรณ 

๐๒๙     นายวชิาญชัย  บัวทรัพย 

๐๓๐     นายสงเสริม  แกวสุขศรี    

๐๓๑     นายกัญตธราเนศวร  ปาลาวัฒร 

๐๓๒     วาที่ ร.อ.ภูมนิทร  พิสิฐอมรชัย 

๐๓๓     นายยุทธกจิ  บัณฑิตปญญาแกว 

๐๓๔     นางเบญจมา  ศรีพรหมษา 

๐๓๕     วาที่ ร.ต.ศิวพร  สุนทรวภิาต  

๐๓๖     นางพัทรศรัณย  ปฏมิานุเกษม 

๐๓๗     นายธรีวัต  ผองใส 

๐๓๘     นายจุลวัฒน  ศิลามาตร 



๔ 

 
ระเบยีบเก่ียวกับการคัดเลอืก 

 

๑. ผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือกตองมาใหทันตามกําหนดเวลาที่ประกาศไว แตจะเขาหอง

สอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคุมสอบเทาน้ัน ผูใดมาภายหลังจากการสอบได

ดําเนินการไปแลว ๒๐ นาท ีไมมสิีทธเิขารับการสอบคัดเลือก 

๒. หามมใิหผูมสิีทธเิขารับการคัดเลือกนําตําราหรือหนังสือใดๆ เขาหองสอบ ผูใดจงใจฝา

ฝนจะตองถูกตัดสิทธกิารสอบ 

๓. กระดาษที่ใชในการสอบ ตองใชแตกระดาษที่ทางการจัดไวใหเทาน้ัน สวนอุปกรณ

อยางอื่น ที่ใชในการสอบ เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด ฯลฯ ใหผูเขาสอบจัดหามาเอง 

๔. ผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือกคนหน่ึงจะพูดหรือติดตอสงส่ิงของแกกันกับผูมีสิทธเิขารับ

การคัดเลือกคนอื่น หรือกับบุคลภายนอกในระหวางสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผู

ควบคุมสอบแลวเทาน้ัน 

๕. ในระหวางเวลาสอบ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะ

ไดรับอนุญาต และอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ผูควบคุมสอบเทาน้ัน 

๖. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองเคารพตอสถานที่และสิทธิของผูอื่น โดยไมทําส่ิงหน่ึง

ส่ิงใดใหเปนที่รําคาญหรือเสียหาย กับตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ผูควบคุมการ

สอบโดยเครงครัด 

๗. ผูมี สิทธิ เขา รับการคัดเลือก ตองเขียนเลขที่ น่ั งสอบ และช่ือ  - นามสกุลใน

กระดาษคาํตอบทุกแผน 

๘. ผูมสิีทธิเขารับการคดัเลือกตองปฏบิัติตามขอความที่ส่ังไวในกระดาษขอสอบ เชน วชิา

ใดกําหนดจํานวนขอ ใหเลือกตอบกี่ขอ ตองไมตอบเกิน ถาตอบเกินกวาขอที่กําหนดไวตองตัดขอที่ได

คะแนนมากออกตามลําดับ ใหเหลือเทาจํานวนขอที่กําหนดใหตอบ 

๙. หามนํากระดาษที่ทางการแจกใหสําหรับทําคําตอบออกจากหองสอบ ไมวาเวลาใดๆ 

ถามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใชไมได ใหนําสงคนืเจาหนาที่ผูควบคุมสอบ หรือวางไว ณ ที่น่ังสอบของ

ตน 

๑๐. ผูมสิีทธเิขารับการคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัว มาดวยทุกคร้ังที่เขาสอบ 

 

---------------------------------------------------- 


