
 
  

 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

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

 ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันท่ี 25  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ไดดําเนินการเปดการรับสมัครคัดเลือกเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
เงินรายได ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปริญญาตรี สังกัด ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. จํานวน ๑ อัตรา นั้น 

 บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแลว สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงให  
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ 
สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้ 
 

 เลขที่ประจําตัวสอบ   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

  01     นางวรีวรรณ  แกวมณ ี

  02    นางสาวสุธาทิพย  เตชะวรรณเศรษฐ 

  03    นางสาววิลาสินี  บุญธรรม 

  04    นายวรัญธร  รอบคอบ 

  05    นางสาวอารีญาณ  สมเสมียน 

  06    นายสุทัศ  คงสุทธิ 

  07    นางสาวขวัญกลม  บุญโปรง 

  08    นางสาวยลลดา   ปนเกษร 

  09    นายอาทินันทน  แกวประจันทร 

  10    นายปยะวัตร  สุคติ 

  11    นางสาวพิชชาภา  ศิริพร 

  12    นางสาวชนิกานต  กิจไกรลาศ 

  13    นางสาวสุชาวดี  เอกบริหาร 

  14    นางสาวธนัชชา  แสนโคตร 

  15    นางสาวศิริลักษณ  สุขไทย 

  16    นายทศพร  พิทยาสาธิต 

  17    นางสาวปริษา  ปภัสโชติธรา 

  18    นางสาวธัชวรรณ  แจมใส 

  19    นางสาวศศิมาภรณ  อยูสุข ี

  20    นางสาววริญา  อาจารยางกูร 

  21    นางสาวเพ็ญพิชชา  พรรณสวัสด์ิ 
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 เลขที่ประจําตัวสอบ   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

  22    นางสาวภัสรินทร  ศิลาทอง 

  23    นางสาวณัชชา  เครือคุณ 

  24    นางสาวอัจฉรินทร  ศักด์ินิธินนท 

  25    นายธนะสาร  ล้ิมวิไล 

  26    นายอดุลวิทย  ปยะรุจิรา 

  27    นางสาวรสิตา  กลางประพันธ 

  28    นางสาวทัศนีย  ศรีษา 

  29    นางสาวนริศรา  อาริยะ 

  30    นางสาวนภัสสร  รัตนวิจิตร 

  31    นางสาวนรีกานต  แกวกลา 

  32    นางสาวคุณิตา  ตันเจริญสุข 

  33    นางสาวเกนิกา  เจริญอัศวสุข 

  34    นายปองพล  นุยฉิม 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 
 

                    ประกาศ ณ วันท่ี  29  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  

        

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล) 

             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
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ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

๑. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองมาใหทันตามกําหนดเวลาท่ีประกาศไว แตจะเขาหองสอบได ตอเม่ือได

รับอนุญาตจากเจาหนาท่ีผูควบคุมสอบแลว ผูใดมาภายหลังจากการสอบไดดําเนินการไปแลว ไมมีสิทธิ

เขาสอบในวิชานั้น  
 

๒. หามมิใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกนําตําราหรือหนังสือใด ๆ เขาหองสอบ ผูใดจงใจฝาฝน จะตอง  

ถูกตัดสิทธิการสอบ 
 

๓. กระดาษท่ีใชในการสอบ ตองใชแตกระดาษท่ีทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัดไวใหเทานั้น สวนเครื่องอุปกรณ อยางอ่ืน ๆ ท่ีใชในการสอบ เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด 

ฯลฯ ใหผูเขาสอบจัดหามาเอง  
 

๔. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดตอสงสิ่งของแกกันกับผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกคนอ่ืน 

หรือกับบุคคลภายนอกในระหวางสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีผูควบคุมการ สอบแลว 
  

๕. ในระหวางเวลาสอบ ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกจะออกจากหองสอบไมได เวนแตจะไดรับอนุญาต 

และอยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีผูควบคุมการสอบ 
  

๖. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองเคารพตอสถานท่ีและสิทธิของผูอ่ืน โดยไมทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหเปน  

ท่ีรําคาญ หรือ เสียหายกับตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีผู ควบคุมการสอบ  

โดยเครงครัด 
  

๗. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ตองเขียนเลขท่ีนั่งสอบ ในกระดาษคําตอบ ทุกแผน 
  

๘. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองปฏิบัติตามขอความท่ีสั่งไวในกระดาษขอสอบ เชน วิชาใดกําหนด 

จํานวนขอ ใหเลือกตอบก่ีขอ ก็ตองไมตอบเกิน ถาตอบเกินกวาจํานวนขอท่ีกําหนดไวตองตัดขอ  

ท่ีไดคะแนนมากออกตามลําดับ ใหเหลือเทาจํานวนขอท่ีกําหนดใหตอบ 
  

๙. คําตอบขอใดท่ีทําแลว ถาไมตองการใหขีดฆาเสีย ถาปลอยท้ิงไวถือวาตอบเกินตามขอ ๘ 
  

๑๐. การลงขอในการทําคําตอบ ใหเขียนหัวขอตัวโตไวนอกเสนหรือรอยพับค่ันหนา สวนขอยอยเขียน  

ไวขางใน เสร็จขอหนึ่ง ๆ ใหขีดเสนค่ันเสีย 
 

๑๑. หามนํากระดาษท่ีทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแจกให สําหรับทําคําตอบ  

ออกจากหองสอบ ไมวาเวลาใด ๆ ถามีกระดาษเหลือ กระดาษท่ีใชไมได ใหนําสงคืนเจาหนาท่ีผูคุม 

การสอบ หรือ วางไว ณ ท่ีนั่งสอบของตน 
  

๑๒. ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกตองนาํบัตรประจําตัวประชาชน มาดวยทุกครั้งท่ีเขาสอบ  
 

……………………………….
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กําหนดการและสถานท่ีสอบทําการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คุณวุฒิปริญญาตรี 

สังกัด ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(โดยวิธีการสอบขอเขียน) 

 

กําหนดการ รายละเอียด คะแนนสอบ สถานท่ีสอบ 
วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 
ความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
 

 
100 

 

 
ทุกวิชาสอบ ณ หองไพลิน - หองประชุมเพทาย ชั้น 3  
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 
 
 

เวลา 11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 50 
 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง 100 
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