
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์  วัน เวลา และสถานที่ 

---------------------------- 
ตามประกาศส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต  

ก าแพงแสน  ลงวันที่   ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตัง้
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บ ริหารงานทั่วไป จ านวน  ๑  อัตรา โดยมีระยะเวลาการรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 26 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕   น้ัน 

  บัดน้ี  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๓/256๓ ลงวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เร่ือง แต่งตั้งรองอธิการบ ดีวิทยาเขตก าแพงแสน และค าสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ที่  ๑๕๘๐/256๓ ลงวันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เร่ือง มอบหมายและมอบอ านาจให้
รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามวัน  เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายดังน้ี 

        
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

                ประกาศ   ณ   วันที่   29   มิถุนายน  พ.ศ.256๕ 
 

                               
(รองศาสตราจารย์  นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย  ภิญโญภูมิมินทร์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์   

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ลงวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-----------------------------------  
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  

ฝ่ายบริหารและธุรการ 
     เลขประจ าตัวสอบ    รายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 

6      นางสาววรกานต์  วิวัฎฎ์กุลธร 
     7      นางสาววาเลน  จิตต์ภาณุโสภณ 
   15     นายสารัมภ์  ค้ าเมฆ 
   16     นายนภดล  เมืองนก 

18     นางสาวสุรีพร  สดวกดี 
20     นางสาวดารุณี  วงษ์ศรีทรา 
36     นายกฤษณล  โมกขะสมิต 

 
 

หลักสูตรการสอบและวัน เวลา สถานที่สอบ 
 

ต าแหน่ง วัน เวลา ที่สอบ หลักสูตรการสอบ สถานที่สอบ 
 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ                           
เลขประจ าตัวสอบ 6, 7, 15, 
16, 1๘, 20, 36 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ท่ี  1  กรกฎาคม 
พ.ศ. 256๕ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 

สอบภาคความรู้ความเหมาะสม
กับต าแหน่ง 

(สอบสัมภาษณ์) 
 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการท างานของผู้เข้า
สอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น 
ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจ่า อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและ
บุคลิกภาพ  อย่างอ่ืน เป็นต้น 

ห้องประชุมชั้น 2                 
อาคาร 2              
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
หมายเหตุ  ให้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน น าส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมค ารับรองและเอกสารหลักฐานประกอบให้ 
              ครบถ้วน ได้ที่งานบริหารและธุรการ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
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เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร   
 ๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการก าหนด  ซ่ึงผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลง
นามด้วยลายมือของตนเอง  ( ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครเขียนในใบสมัคร  และบัตรประจ าตัวสอบเป็นหลักฐานส าคัญ
ในการยืนยัน   ตัวบุคคล  ฉะนั้น  การเซ็นช่ือเก่ียวกับการสอบทุกคร้ังต้องเหมือนกัน )  พร้อมค ารับรองของผู้รับรอง
พร้อมท้ังส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง 
 ค ารับรองของผู้รับรองซ่ึงไม่ใช่ บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
จ านวน  3  ท่าน  ซ่ึงเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้  ผู้รับรอง
ดังกล่าวหนึ่งในสามต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ า  หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ า
กว่าร้อยเอก  โดยแนบส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับรอง 

๒.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
๓.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
๔.  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำ  ขนำด  ๑ ½  x ๒  นิ้ว  ถ่ำยคร้ังเดียวไม่เกิน  

๑ ปี  ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  จ ำนวน  ๓  รูป  
๕.  ส ำเนำปริญญำบัตร, หนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติ  

เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของต ำแหน่งตำมประกำศรับสมัคร  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๖. ส ำเนำเอกสำรเปล่ียนค ำน ำหน้ำช่ือ  หรือเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนนำมสกุล  ( ในกรณีท่ีมีกำร 

เปล่ียน)  เช่น  ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำหนังสือหย่ำ ส ำหรับหญิงท่ีท ำกำรสมรสแล้ว จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๗. ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎหมายตามท่ี กบม.ก าหนด  ซ่ึงออกมำไม่ 

เกิน ๑ เดือน นับถึงวันท่ีย่ืนใบสมัคร 
  ๘.  เอกสำรอ่ืน ซ่ึงแสดงคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนด เช่น เอกสำรแสดงควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์  หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน  

๙.  กรณีเพศชำยต้องมีส ำเนำใบทำงทหำร (ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓) 
   10. ผู้สมัครต้องทราบว่าตัวผู้สมัครไม่มีโทษทางวินัย หากตรวจสอบพบให้ออกจากราชการทันที 
  

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


