ประกาศกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
-----------------------------------ตามประกาศกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ดาเนินการเปดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จานวน 16 ตาแหน่ง 49 อัตรา และได้ดาเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่

5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายปรีชา เกื้อแก้ว)
รักษาการแทน
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

-๒ตาแหน่งที่ ๑ ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร (สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้มาสมัคร
ตาแหน่งที่ 2 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดงานบริหารและธุรการ) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)
นายศตพล ศิริบารุงชาติ
นางสาวสุภาพร ภัยนิราส
นายวรัญชวิชญ์ บารุงนานิธิชนม์
นายธนพจน์ อุ่นละม้าย
นางสาวกณิศศรณ์ วัลย์เครือ
นางสาวศรัญญา ศรีจันทร์
ตาแหน่งที่ 3 ตาแหน่งช่างเทคนิค (สังกัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ) อาคารจอดรถบางเขน

กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้มาสมัคร
ตาแหน่งที่ 4 ตาแหน่งผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร (สังกัดงานอาคารและสถานที่) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1
2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)
นางสาวอนุสรา แก้วทองคา
นางสาวจันทรา สถิตย์
ตาแหน่งที่ 5 ตาแหน่งช่างเทคนิค (สังกัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ) อาคารจักรพันธ์ฯ

กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้มาสมัคร
ตาแหน่งที่ 6 ตาแหน่งผู้ปฎิบตั งิ านบริหาร (สังกัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1
2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)
นางสาวจุฑามาศ ลือดารา
นางสาวเกวลิน ศิริถ้วยทอง
ตาแหน่งที่ 7 ตาแหน่งผู้ปฎิบตั งิ านโสตทัศนศึกษา (สังกัดงานอาคารและสถานที่) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นายยุทธพงษ์ ช้างทอง

-3-

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ทาการสอบข้อเขียน
วัน เวลา

วิชา
ตาแหน่ง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

๐๙.00 น. – 11.๐๐ น.

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

ตาแหน่งที่
2-4, 6-7

๑๓.00 น. – ๑5.๐๐ น.

- วิชาความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
งานในตาแหน่ง

ตาแหน่งที่
2-4, 6-7

สถานที่ทาการคัดเลือก

ณ. ห้องประชุม
อาคารจอดรถวิภาวดี 1
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)
ณ. ห้องประชุม
อาคารจอดรถวิภาวดี 1
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)

ตาแหน่งที่ 8 ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สังกัดงานยานพาหนะ) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้มาสมัคร

ตาแหน่งที่ 9 ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สังกัดงานยานพาหนะ) ขับรถยนต์โดยสารสวัสดิการ
หรือ รถรางนนทรี กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1
2

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นายใหม่ โหงวิลัย
นายพีรยุทธ รสชเอม
ตาแหน่งที่ 10 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นางสาววนิดา รัจกก
นายวีระพันธ์ บุตรแสน
นายวุฒิพงษ์ ปัญญา
ตาแหน่งที่ 11 ตาแหน่งพนักงานสถานที่ (สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด) กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นางเอื้อง วันแพ

ตาแหน่งที่ 12 ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สังกัดงานรักษาความปลอดภัย)
กองยานพาหนะฯ
ลาดับที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1
นายฉัตรมงคล นวนฉวี
2
ตาแหน่งที่ 13 ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (สังกัดบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ)
กองยานพาหนะฯ
ลาดับที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้มาสมัคร

-4ตาแหน่งที่ 14 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (สังกัดงานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต)
กองยานพาหนะฯ
ลาดับที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1
นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
2
นายณรงค์ ปุนหาวงค์
ตาแหน่งที่ 15 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (สังกัดงานซ่อมบารุง (ช่างเชื่อมโลหะ) กองยานพาหนะฯ
ลาดับที่
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีผู้มาสมัคร
ตาแหน่งที่ 16 ตาแหน่งพนักงานทั่วไป (สังกัดงานบริหารกลุม่ งานอาคารพิเศษ อาคารสวัสดิการ มก.)
กองยานพาหนะฯ

ลาดับที่
1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
นายคารณ บัวสาย

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ทาการสอบคัดเลือก
วัน เวลา

วิชา

ตาแหน่ง

สถานที่ทาการคัดเลือก

9

ณ. กองยานพาหนะฯ
ตึกเก่า
(โปรดแต่งกายสุภาพ)

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
09.00 น. เป็นต้นไป

09.50 น. – 10.10 น.

09.00 น. – 09.20 น.

-สอบภาคปฎิบัติ
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน 2 ราย
(สังกัดงานยานพาหนะ)
-สอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จานวน 2 ราย
(สังกัดงานยานพาหนะ)
-สอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งพนักงานทั่วไป จานวน 3 ราย
ตาแหน่งพนักงานสถานที่ จานวน 1 ราย
(สังกัดงานสวนและรักษาความสะอาด)

09.00 น. เป็นต้นไป

10.10 น. – 10.20 น.

-สอบภาคปฎิบัติ
ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
(จานวน 1 อัตรา)
(สังกัดงานรักษาความปลอดภัย)
-สอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
(จานวน 1 อัตรา)
(สังกัดงานรักษาความปลอดภัย)

9

10
11
12

12

ณ. ห้องประชุมอาคาร
จอดรถวิภาวดี 2
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)
ณ. ห้องประชุมอาคาร
จอดรถวิภาวดี 2
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)
ณ. ห้องประชุมอาคาร
จอดรถวิภาวดี 2
ชั้น 5
(ณ. ห้องประชุมอาคาร
จอดรถวิภาวดี 2
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)

09.20 น. – 09.40 น.

-สอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งพนักงานทั่วไป
(จานวน 1 อัตรา)

14

(สังกัดงานบารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต)

09.40 น. – 09.50 น.

-สอบสัมภาษณ์
ตาแหน่งพนักงานทั่วไป
(จานวน 1 อัตรา)
(สังกัดงานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ)

(อาคารสวัสดิการ มก.)

16

ณ. ห้องประชุมอาคาร
จอดรถวิภาวดี 2
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)
ณ. ห้องประชุมอาคาร
จอดรถวิภาวดี 2
ชั้น 5
(โปรดแต่งกายสุภาพ)

