
 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

***************************** 

  ตามประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศ

รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัด สํานักงาน

เลขานกุาร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จํานวน ๑ อัตรา นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นลงแลว 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัย วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีสอบ ตามรายละเอียดแนบทายนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(รองศาสตราจารยวินัย  พูลศรี) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
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บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

แนบทายประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที ่ เลขที ่   ช่ือ นามสกุล 

๑ ๑ นางสาววรศิรา มะเอียง 

๒ ๒ นางสาวชุติกาญจน เขียวลี 

๓ ๓ นางสาวพรรทิชา ทองดอนนอย 

๔ ๔ นางสาวชนิดาภา ปยะพันธ 

๕ ๕ นายภูสิต เส็งสาย 

๖ ๖ นางสาวศิรวิรรณ  โรจนบุญฤทธิ ์

๗ ๗ นางสาวพริม เกียรติกําจาย 

๘ ๘ นางสาวณัฏฐณิชา จันทรสี 

๙ ๙ นางสาวนลินพรรณ กล่ินคลายกัน 

๑๐ ๑๐ นางสาวจุฑารัตน แจมแสงงาม 

๑๑ ๑๑ นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทกัษ 

๑๒ ๑๒ นางสาวสรัญพัทธ  แชมชอย 

๑๓ ๑๓ นางสาวชนาภา มหายศนันท 

๑๔ ๑๔ นายทสพล หม่ืนราษฎร 

๑๕ ๑๕ นายอภิชัย ขําวิลัย 

๑๖ ๑๖ นางสาววรรณา แสนคํา 

๑๗ ๑๗ นายทัศนพงษ  สระทองแยง 

๑๘ ๑๘ นางสาววนัญญา รูทวีผล 

๑๙ ๑๙ นางสาวธนาภรณ วงศประภาศร ี

๒๐ ๒๐ นางสาวพรกมล หนูเอี่ยม 

๒๑ ๒๑ นางสาวปรารถนา ชุมพงศ 

๒๒ ๒๒ นางสาวสริตา อินทรวงค 

๒๓ ๒๓ นางสาวภัทรวรินทร อัครอภิสุทธคิุณ 

๒๔ ๒๔ นายจามร กิจเดช 

๒๕ ๒๕ นางสาวตรีอักษร ภูหอย 

๒๖ ๒๖ นางสาวภัทรพร แซเตียว 

๒๗ ๒๗ นางสาวดวงพร ภูฆัง 

๒๘ ๒๘ นางสาววรศิรา สมตน 

๒๙ ๒๙ นางสาวนลินภรณ พิชัย 

     ๓๐ ๓๐ วาที่ ร.ต.หญิง เสาวรส เทพพิทักษ 

๓๑ ๓๑ นางสาวฉัตรวรุณ มากพินโย 
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วิธีการคัดเลือก วัน เวลาและสถานท่ีสอบคัดเลือก 

ใหผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกมาทําการสอบขอเขียน และสอบปฏิบัต ิณ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

วัน เวลา สถานท่ีสอบ วิชาท่ีสอบ 

วันพุธท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

สอบท่ีหอง EDS๓-๑๐๘  

อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

๑. สอบขอเขียน ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

๑.๑ วิชาความสามารถในการวิเคราะห – สรุปเหตุผล ๒๕  

คะแนน 
๑.๒ วิชาภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร ๒๕ คะแนน 

๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ  ๒๕ คะแนน   

๑.๔ ความรูความสามารถเฉพาะตาํแหนง ๒๕ คะแนน 

วันพุธท่ี ๑๖ ม.ค. ๖๒ 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

สอบท่ีหอง EDS๓-๑๐๘  

อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

๒. สอบปฏิบัติ ๕๐ คะแนน ดังนี ้

๒.๑ วิชาความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๐  

คะแนน  
 

 

๑. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ 

จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เข ารับการสอบสัมภาษณ  ในวันพุธท่ี  ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒                   

ท่ีเว็บไซต http://www.edu.kps.ku.ac.th 

 

http://www.edu.kps.ku.ac.th/
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