
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เรื่อง   
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมติคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

ประกาศ    ณ   วันที่    ๒๕   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  1/2557 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
ลงวันที่  25  เมษายน  พ.ศ.  2557 

……………………………….. 

สายวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  
จ านวน  1  อัตรา 

011102  นายสุรศักดิ์  บุญเทียน ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
จ านวน  1  อัตรา 

011201  นางสาวสุทธิดา  โชติกธรรม 

1.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ (ระดับปริญญาเอก)  
จ านวน  1  อัตรา 

011301  นางสาวรัษฏากร  วินิจกุล 
011302  นายกมล  เข็มนาจิตร์ 

1.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 

011401  นายณรัฐศิริ  เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ 
011402  นางสาวสาวิณี  สินดี 
011403  นางสาวชฎาพร  โชติดาภรณ์ 
011404  นางสาวเดือนนภา  ภู่ทอง 
011405  นายนรรธพงศ์  ใคร่เครือ 
011406  นางสาวสุวภัทร  พิรณฤทธิ์ 
011407  นางสาวอรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล 
011408  นายสินธุชัย  ศุกรเสพย์ 
011409  นายศิลาวัฒน์  ชัยวงศ์ 
011410  นายอธิพันธุ์  วิไลลักษณ์ 
011411  นายพนมศักย์  สุขทอง 
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ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1.5  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป ์ จ านวน  1  อัตรา 

011502  นายพงศกร  ฉิ่งกังวานชัย 
011503  นายธีรพงษ์  ศรีฮาด 
011505  นายไชยวัฒน์  ศรีแก้ว 
011506  นายพัชวิชญ์  ปิ่นเกตุ 
011507  นายอภิรัฐ  แก้วประทุม 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.6  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน  1  อัตรา 

011601  นางสาวชุติมา  สังวรินทะ 
011602  นางสาวสายสุนีย์  ขุนมธุรส 
011603  นางสาวสิรินญา  ศรีชมพู 
011604  นางอิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา 
011605  นางสาวนันทนัช  ตนบุญ 
 

 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน  2  อัตรา 

- ไม่มีผู้มาสมคัรเข้ารับการคัดเลือก - ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์ จ านวน  1  อัตรา 

012201  นางสาวสุธิดา  ทับทิมศรี 
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3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม  
จ านวน  1 อัตรา 

- ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก - ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา 

013201  นางสาวปภานันท์  สุนันทวนิช 
013202  นายชัชพงษ์  มาทอง 

3.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  (ระดับปริญญาเอก)
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก - 

3.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จ านวน  3  อัตรา 

013401  นายสฤษดิ์  น้ าใจเพ็ชร 
013402  นายจอมจรัญ  มะโนปัน 
013402  นายราเชนทร์  สุขม่วง 
013404  นางสาวภิณญาพัชญ์  ค าราช 
013405  นางสาวพบพร  เอี่ยมใส 
013406  นายพจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 
013407  นางสาวเยาวรัตน์  สิริวัฒนานุสรณ 
 

 

4.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  จ านวน  1  อัตรา 

014102  นายพูนลาภ  ประสงค์เงิน 
014013  นางสาวยุชิตา  กันหามิ่ง 
014104  นางสาวลภัสรดา  กุลชาติ 
014105  นางสาวรัสรินทร์  พัฒนเมธีวิชญ์ 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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5.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

5.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาสาธารณสุข-
ศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 

015101  นางสาววราภรณ์  ยังเอ่ียม 
015102  นางสาวจริยา  พลเหี้ยมหาญ 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
จ านวน  1  อัตรา 

015201  นางสาวตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน 
015202  นางสาวดรุณี  มณีทัศน์ 

 

6.  คณะครุศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

6.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 

016101  นายปิยะ  ประจ าวงศ์ 
016102  นายกษิดิ์ณัฐ  สนมฉ่ า 
016103  นางสาวกนิษฐา  ประกิจ 
016104  นายวุฒิชัย  ฤทธิ 
016105  นางสาวธิดารัตน์  พรหมมา 
016107  นางสาวตรีทิพย์  สุขโข 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน  1  อัตรา 

016201  นางสาวชุติมา  สังวรินทะ 
016202  นางสาวพิมพ์ชนก  เนยพลับ 
016203  นางสาววรัญญา  โอภาษี 
 

6.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน  
จ านวน  2  อัตรา 

016301  นางสาวชลธิชา  สว่างไตรภพ 
016302  นางสาวเทพกาญจนา  เทพแก้ว 
016303  นางสาวนันทิวัน  อินหาดกรวด 
016304  นางสาววิมลสิริ  ตุลยาพร 
016305  นายอดิเรก  นวลศรี 
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ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

6.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและ
แนะแนว จ านวน  1  อัตรา 

016401  นายมนตรี  หลินภู 
016402  นางสาวสุจิตรา  โนมะยา 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6.5  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
จ านวน  1  อัตรา 

* 016501  นางสาวกษมา  สุรเดชา 
 
 
 

6.6  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการปฐมวัย  
จ านวน  2  อัตรา 

016601  นางสาวจุฑาทิพย์  โอบอ้อม 
016602  นางสาววราภรณ์  อ่ าอ้น 

หมายเหตุ  *  ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติ  หรือใบแสดงผลการเรียน  หรือ 
        ส าเนาปริญญาบัตร  มายื่นก่อนสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
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สายสนับสนุน 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนักวิชาการศกกษา 
ประจ าศูนย์เมียนมาร์ศกกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

021101  นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์ 
* 021102  นางสาววรัญญา  สุวรรณเสรี 
 
 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  หอ้งประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2.  กองพัฒนานักศกกษา  ส านักงานอธิการบดี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

022101  นางสาวกัญญมาศ  อินจันทร์ 
022102  นายสุรกิตติ์  พลคล้าย 
022103  นายต้น  ขุนด่าน 
022104  นางสาวสุพรรณษา พลธุมาร 
022105  นางสาวพัชราพรรณ  ล่าร้อง 
 
 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  8  พฤษภาคม  2557   

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

หมายเหตุ  *  ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สภาสถาบันการศึกษาอนุมัติ  หรือใบแสดงผลการเรียน  หรือ 
        ส าเนาปริญญาบัตร  มายื่นก่อนสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 


