
 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ  
--------------------------------- 

 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ได้ด าเนินการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 7 ต าแหน่ง 17 อัตรา 
ซึ่งได้ด าเนินการสอบข้อเขียนหมวดความรู้ความสามารถทั่วไปและหมวดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
แล้วนั้น ส านักงานอธิการบดี จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ตามก าหนดวัน  
เวลา  และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ  น าเอกสารหลักฐานมายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

1. ใบรับรองแพทย์(ตัวจริง) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มี
ลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2549  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

2. ผู้รับรองจ านวน 3 ท่าน(ตัวจริง)  ผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่ร้าจักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  
แต่มิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดาเดียวกัน   พร้อมแนบส าเนาบัตรข้าราชการ 
หรือ บัตรพนักงานประจ าของผู้รับรอง  ซ่ึงหนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ประจ าหรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก  

3. ใบสมัครตัวจริง(ที่กรอกผ่านระบบ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารหลักฐานที่แนบ
ไฟล์ในการสมัครสอบทุกแผ่น 

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ไมน่ าเอกสารดังกล่าวข้างต้น
มาในวันที่สอบสัมภาษณ์ ถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิเขาสอบสมัภาษณ์ 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่    1    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562 

  
  ลงนาม     พิชิตชัย  ผ่องอุดม 

                 (นายด ารงค ์ ศรีพระราม)   
                         รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
       ประธานกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ต าแหน่งที่ 1  ต าแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ปวส.) สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    01002  นายบุญส่ง  ทรัพย์ศรี        วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562        
    01004  นายสุรพันธ์  แสนเลิศ         เวลา 13.00 น. – 14.00 น.  
    01008  นายทศพล  ขวัญจิตต์         ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    01010  นายคมกฤช  แก้วสามเรือน        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
  

ต าแหน่งที่ 2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    02028  นางสาวปารมี  บ ารุงจิตต์        วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
    02046  นายจักรพันธุ์  วีรสิทธิ์         เวลา 13.30 น. – 15.30 น. 
    02077  นายนเรธรณ์  วรรณมาศ         ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    02097  นางสาวนิสสรณ์  ญาณไพศาล        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    02122  นางสาวอธินุช  ทองศรีนุช  
    02205  นายกิตติวัฒน์  เอ่ียมยิ้ม 
    02498  นายคนุพงษ์  งามเนตร 

ต าแหน่งที่ 3 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    03523  นางสาวศุทธินี  ชวนเชย        วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
    03526  นางสาวณิชชา  สุทธิสานนท์        เวลา 15.40 น. -  16.30 น. 
    03531  นางสาวสุชานันท์  เกิดผล         ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
              อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 

 
ต าแหน่งที่ 4  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สังกัดกองคลัง/ส านักการกีฬา 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    04574  นางสาวธนพร  เสพสุข        วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
    04578  นางสาวศลยา  ม่วงศิริ           เวลา 9.00 น. –  11.30 น.  
    04580    นางสาวเนตรนภา  เต่าทอง        ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    04597    นางสาวกชพร  ตั้งถึงถิ่น         อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    04600  นางสาวนัทธมน  ร่วมพุ่ม 
    04602  นางจุฬามาศ  นาคสีเหลือง 
    04604  นางสาวปิยพร  ปิยศักดิ์เมธากุล 
    04615  นางสาวจุฑามาศ  ฉาบพิมาย 
    04625  นายสุปัญญา  ศักดิ์ทองจีน 
    04629  นายณฐภัทร  หาญกิจ 
 

  ทั้งน้ี ผู้มสีิทธเิข้ารับการคัดเลอืก ใหม้ากอ่นเวลาสอบสมัภาษณ ์40 นาท ี 
เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์



-3- 
 

ต าแหน่งที่ 5  ต าแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ) 
(ระดับปริญญาโท) สังกัดกองแผนงาน 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    05634  นางน้ าอ้อย  ชินวงศ์        วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
    05636  นางสาวนิษฐา  สมหนองบัว        เวลา 14.10 น. –  16.30 น.  
    05643  นางสาวสรัญญา  จารุมณี         ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    05645  นางสาวสุรัสวดี  สุวรรณสุขุม        อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
    05646  นางสาวรักษ์รัศมี  วุฒิมานพ    
    05648  นางสาวปัญชนิตย์  อยู่ขวัญ     
    05653  นางสาวปวริศา  รักษาจิตร 
 

ต าแหน่งที่ 6  ต าแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ) 
(ระดับปริญญาโท) สังกัดกองแผนงาน 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    06671  นางสาวสรัตนี  แก้วค า         วันศุกร์ที่ 8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
    06673  นางสาวสุชาวลี  ดวงมณี     เวลา 9.00 น. –  9.30 น.  
            ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
              อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
 

ต าแหน่งที่ 7  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ระดับปริญญาโท) สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ 

  เลขประจ าตัว       รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์/ทดสอบ 
    07680  นางสาวพรนภิศ  อยู่เนียม           วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
    07681  นางสาวนิธิกานต์  พงษ์สถิตย์พร  เวลา 9.40 น. –  12.30 น.  
    07683  นางนีรชา  กลันทะกะสุวรรณ  ณ ห้องประชุม 6  ชั้น 2 
    07684  นางศิริน  สารค า     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน 
   07685  นางสาวภัทรานิษฐ์  วิจิตรชัยรัชต์            
    07686  นางสาวปรารถนา  ถิรเกียรติคุณ    
    07687  นางสาวอันธิกา  ธรรมเนียม 
    07688  นางสาวจณัญญา  วสุสิริกุล 
    07689  นายวีรยุทธ  สว่างสุข 
    07691  นายสุรชัย  สวนทับทิม 
    07692  นายเขมวรรธน์  นิติธนัญวงษ์ 
    07693  นายธนา  ผ่องสว่าง 
 

ทั้งน้ี ผู้มีสิทธเิข้ารับการคัดเลอืก ใหม้ากอ่นเวลาสอบสัมภาษณ ์40 นาท ี 
เพื่อทดสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร ์

 

 


