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ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     
 
 

ตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ลงวันที่  8 
ธันวาคม พ.ศ. 2557  ไดร้ับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 
4 อัตรา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ต าแหน่ง บุคลากร และต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา) บัดนี้ไดค้รบก าหนดระยะเวลาที่รับสมัครแล้ว 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ก าหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(1) นายชลรัฐ  สาระจรัส 
(2) นางสาวจารุตา  ฤทธิ์เดชะ 

 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
(1) นางสาวดุษฎี  สุขส าราญ 
(2) นางสาวชไมยพร  ผิวละออ 
(3) นายประพัฒน์  สุขสว่างวงศ์ 
(4) นางสาววิลาสิณี  หอมเกษร 
(5) นางสาวอรุณี  ถิ่นจันดา 
(6) นางสาวธนพร  ขันฟอง 

 
ต าแหน่ง บุคลากร 
(1)  นางสาววรรนิภา  อุทยานิน 
(2) นางสาวณัฐกฤตา  อุตะมะ 
(3) นายยุทธศักดิ์  ลิ้มรัก 
(4) นางสาวพัชราภรณ์  แป้งหอม 
(5) นางสาวกาญจนาพร  วัดทรัพย์ 
(6) นางสาวยุวรี  สุขวิเศษ 
(7) นางสาวนัยนา  มีสนาม 
(8) นางสาวพรทิพย์  อยู่รักษา 

 



๒ 

(9) นางสาวณิชชา  ประกายกุลปีติ 
(10) นางสาวกนกวรรณ  แซ่โง้ว 
(11) นางสาวปวีมุก  พวงศิลป์ 
(12) นางสาววีราภรณ์  เจนจัดการ 
(13) นางสาวศศิพร  อารีราษฎร์ 
(14) นางสาวรัตนาภรณ์  คล้ายมงคล 
(15) นางสาวกาญจนา  ศิริประกอบ 
(16) นางสาวพรพิมล  ขมพุดซา 
(17) นายปฏิญญา  สายขุนทด 
(18) นางสาวมนันยา  ตันไล้ 
(19) นายชนสรณ์  โศภิษฐ์ศุทธิ 
(20) นายชูชัย  เชี่ยวชาญ 
(21) นางสาวชัชนก  ภิรมย์ลาภ 
(22) นางสาวธนาภรณ์  ธรรมจิตร 
(23) นายชลชัย  ประภัสสรกุล 
 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา) 
(1) นางสาวขนิษฐา  พงษ์สุชาติ 
(2) นางสาวอโนทัย  ทรัพย์มาก 
(3) นางสาวสุชานันท์  คงศรีประพันธุ์ 
(4) นางสาวศิริพร  ปางวิเศษ 
(5) นางสาวทิพยดา  ปัตบุศย์ 
(6) นางสาวนันทิยา  ฟุเฟือง 
(7) นางสาวกันต์ฤทัย  รัชตปวุฒิ 
(8) นางสาวอารีรัตน์  ด่านตระกูล 
(9) นางสาวตรีศินีย์  ทาหุ่น 
(10) นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ 
(11) นางสาวจิราพร  เจนดง 
(12) นางสาววศินี  จันทร์พราหมณ์ 

 
วันที่/เวลา การด าเนินการ สถานที่ 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 09.00-12.00 น. 

สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐306 อาคาร 10 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 13.00-15.00 น. 

สอบความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนงาน 

๑๐๑๐9 อาคาร 10  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 
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วันที่/เวลา การด าเนินการ สถานที่ 
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 13.00-15.00 น. 

สอบความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

๑๐๑๐9 อาคาร 10  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 13.00-15.00 น. 

สอบความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ต าแหน่ง บุคลากร 

๑๐๑๐9 อาคาร 10  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
เวลา 13.00-15.00 น. 

สอบความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

๑๐๑๐9 อาคาร 10  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 

www.ms.src.ku.ac.th, 
www.src.ku.ac.th 
 

 
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบเตรียมบัตรประจ าประชาชน ดินสอ 2 B ยางลบ ปากกา บัตรประจ าตัว

ประชาชน มาพร้อมในวันสอบ 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

 
     ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2558 

               
          (อาจารย์เติมศักดิ์  สุขวิบูลย์) 
          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

http://www.ms.src.ku.ac.th/

