ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก เลขประจําตัวสอบ
กําหนดวัน เวลา วิชา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
---------------------------------------------------ตามประกาศสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ประกาศ ณ วั น ที่ 21
มกราคม และ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ไดดําเนินการเปดการรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปริญญาตรี สังกัด สํานักงานเลขานุการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จํานวน ๑ อัตรา นั้น
บั ด นี้ ก ารรั บ สมั ค รเสร็ จ สิ้ น แล ว สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาแห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จึ ง ให
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เลขประจําตัวสอบ กําหนดวัน เวลา วิชา สถานที่และระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การคั ดเลื อ กภาคความรู ความสามารถทั่ว ไป และภาคความรูความสามารถที่ ใชเฉพาะตํ า แหน ง
โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้
เลขที่ประจําตัวสอบ
01
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบ
นายรชต เกิดโชคชัย

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

- ลงนาม (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
๑.

ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองมาใหทันตามกําหนดเวลาที่ประกาศไว แตจะเขาหองสอบได ตอเมื่อได
รับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคุมสอบแลว ผูใดมาภายหลังจากการสอบไดดําเนินการไปแลว ไมมีสิทธิ
เขาสอบในวิชานั้น

๒.

หามมิใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกนําตําราหรือหนังสือใด ๆ เขาหองสอบ ผูใดจงใจฝาฝน จะตอง
ถูกตัดสิทธิการสอบ

๓.

กระดาษที่ใชในการสอบ ตองใชแตกระดาษที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดไวใหเทานั้น สวนเครื่องอุปกรณ อยางอื่น ๆ ที่ใชในการสอบ เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด
ฯลฯ ใหผเู ขาสอบจัดหามาเอง

๔.

ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดตอสงสิ่งของแกกันกับผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนอื่น
หรือกับบุคคลภายนอกในระหวางสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูควบคุมการ สอบแลว

๕.

ในระหวางเวลาสอบ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต
และอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ผูควบคุมการสอบ

๖.

ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกต องเคารพต อสถานที่และสิ ทธิ ของผูอื่น โดยไมทําสิ่งหนึ่งสิ่ งใดให เป น
ที่ รํ า คาญ หรื อ เสี ย หายกั บ ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ าหนาที่ผู ควบคุ มการสอบ
โดยเครงครัด

๗.

ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตองเขียนเลขที่นั่งสอบ ในกระดาษคําตอบ ทุกแผน

๘.

ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองปฏิบัติตามขอความที่สั่งไวในกระดาษขอสอบ เชน วิชาใดกําหนด
จํานวนขอ ใหเลือกตอบกี่ ขอ ก็ตองไมต อบเกิน ถาตอบเกินกวาจํานวนข อที่กําหนดไวตองตั ด ขอ
ที่ไดคะแนนมากออกตามลําดับ ใหเหลือเทาจํานวนขอที่กําหนดใหตอบ

๙.

คําตอบขอใดที่ทําแลว ถาไมตองการใหขีดฆาเสีย ถาปลอยทิ้งไวถือวาตอบเกินตามขอ ๘

๑๐. การลงขอในการทําคําตอบ ใหเขียนหัวขอตัวโตไวนอกเสนหรือรอยพับคั่นหนา สวนขอยอยเขียน
ไวขางใน เสร็จขอหนึ่ง ๆ ใหขีดเสนคั่นเสีย
๑๑. หามนํากระดาษที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแจกให สําหรับทําคําตอบ
ออกจากหองสอบ ไมวาเวลาใด ๆ ถามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใชไมได ใหนําสงคืนเจาหนาที่ผูคุม
การสอบ หรือ วางไว ณ ที่นั่งสอบของตน
๑๒. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองนําบัตรประจําตัวประชาชน มาดวยทุกครั้งที่เขาสอบ
……………………………….

-3กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก.
วัน เวลา
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 11.00 น.

วิชา

สถานที่สอบ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง

หองประชุมมกรต ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

เวลา 11.00 – 12.00 น.

ภาษาอังกฤษ

หองประชุมมกรต ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล

หองประชุมมกรต ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

-4กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วัน เวลา
วันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 – 11.00 น.

วิชา

สถานที่สอบ

ความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล

หองประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง

หองประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

