
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๕  
กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  ปรับเพ่ิมคุณวุฒิในรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย  ราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  
ก)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  อนึ่ง  ให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค  ก)  เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ  คือ  ปากกาลูกลื่น  ดินสอ  ๒ B  หรือด ามากกว่า  ยางลบ  และน้ ายาลบ
ค าผิด 

 
 

/ประกาศ  ณ... 



- ๒ - 
 

ประกาศ   ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  2/2559 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

………………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

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

5921201007  นางสาวพัชราภรณ์  ทองนาค ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้สมัครสอบ - 

 

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 
จ านวน  2  อัตรา 

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ -  

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ - 

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาดนตรี 
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ - 
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2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

2.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 
จ านวน  2  อัตรา 

5922218006  นางสาวดาราพร  มาตขาว ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.5  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์สอบ - 

 

3.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร  จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้สมัครสอบ -  

 

4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

5921209010  นายภทัรพล  มากมี ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

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

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้สมัครสอบ -  

 

6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

6.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา 
 

5921211002  นายจตุรงค์  ธงชยั ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
จ านวน  1  อัตรา 

5921212018  นางสาวสรินิาถ  อุ่นเรือน 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
7.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
7.1  ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
ประจ างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
กองกลาง  จ านวน  1  อัตรา 
 

5922214001  นายธนารัตน ์ ทองดี ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7.2  ต าแหน่งนิติกร 
ประจ างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
กองกลาง  (วุฒิปริญญาโท) 
จ านวน  1  อัตรา 

*5922215001  น.ส.วิไลลักษณ์ แจ้งใจเจริญ 
*5922215003  นางสาวนิลุบล  รักงาม 

หมายเหตุ  *  ให้น าหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  มายื่นก่อนสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
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7.  ส านักงานอธิการบดี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

7.3  ต าแหน่งนิติกร 
ประจ างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
กองกลาง  (วุฒิปริญญาตรี) 
จ านวน  1  อัตรา 

5922219002  นายฉัตรป์กรณ์  ทัศนียานนท์ 
*5922219004 นางสาวกนกมาศ  คงถาวร 
*5922219006  นางสาวนพรัตน์  สิงห์ลอ 
*5922219037  นางสาวกมลชนก  บุญเสริม 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

5922216028  นายอนุวฒัน์  แนไพร 
5922216041  นางสาวโสรยา  วรนชุ 
5922216042  นางสาวกัญญารตัน ์ ค ามี 
5922216056  นางสาวสลติา  เพชรบรูณ์ 
5922216060  นางสาวน้ าทิพย์  สงิห์ลอ 
 

หมายเหตุ  *  ให้น าหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  มายื่นก่อนสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 
 

8.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 
 

5922213001  นางสาวสิริมาส  เอ่ียมศรี 
5922213008  นางสาวธัญณภัสกร  สีทับทิม 
5922213018  นายนเรศ  ข าเจริญ 
5922213025  นางสาวนิภานนัท์  ทองน้อย 
5922213027  นางสาวอัฐพร  คริสต์พระพร 
5922213044  นายปยิวฒัน์  จุฑามาชาติ 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ต้ังแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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9.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1  อัตรา 
 

5922217006  นายเสกสรรค์  ทองนาค ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

10.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
จ านวน  1  อัตรา 
 

5922218010  นายอนุชา  พวงผกา ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค  ก) 
วันที่  10  ตุลาคม  2559  

ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
(ตึก  14) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 


