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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ครั้งที่  3/๒๕๕9) 

………………………………….. 

  ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ลงวันที่   12  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9      
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  3/๒๕๕9  นั้น  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๓๑  (๑)  และ(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
(ครั้งที่  3/๒๕๕9)  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ     ณ     วันที่    9   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๕9 
 

 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ลงวันที่   9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

…………………………………………………………. 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ชือ่ - สกุล 
วัน/เวลา/สถานที ่

สอบ 
1.  ต าแหน่ง   
นักวิชาการศึกษา 
ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร   
แม่สอด 
 

5932101010 นายก าภู  สุจริตจัทร ์
5932101012 นายณัฐพงษ์  ล าจะเรา 
5932101013 นายเมตตรยั  ตะตยิะ 
5932101017 นางสาวภนดิา  กิจวรรณ 
5932101071 นางสาวกัญญารัตน์  ธัญญเจริญ 
5932101073 นายสุรเชษฐ  ขอนทอง 

1.  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2559 
ตั้งแต่เวลา  09.00  - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมผู้ช่วย
อธิการบดี ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยมีขอบเขตเนื้อหาใน
การสอบ  ดังนี้ 
     -  การเขียนเว็บไซต์ 
     -  ระบบฐานข้อมูล 
     -  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
     -  ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
     -  งานสารบรรณ 

2.  สอบความรู้ความสามารถ  หรือทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน  ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2559 
ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น. 
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7/1 ชั้น 7 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ดังนี้ 
     -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  Microsoft  Office 
     -  Microsoft  Excel 
     -  Microsoft  Power point 
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ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ - สกุล 
วัน/เวลา/สถานที ่

สอบ 
1.  ต าแหน่ง   
นักวิชาการศึกษา 
ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร   
แม่สอด (ต่อ) 

 3.  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
ตั้งแต่เวลา  15.30  น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม
ผู้ช่วยอธิการบดี ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.  ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 
ประจ ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร   
แม่สอด  

5932102003 นางสาวอลิษรา  ศรีสคุนทารัตน์ 1.  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2559 
ตั้งแต่เวลา  09.00  - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมผู้ช่วย
อธิการบดี ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยมีขอบเขตเนื้อหาใน
การสอบ  ดังนี้ 
     -  ระเบียบพัสดุ 
     -  ระเบียบงานธุรการ 

2.  สอบความรู้ความสามารถ  หรือทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน  ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2559 
ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น. 
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7/1 ชั้น 7 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ดังนี้ 
     -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ  Microsoft  Office 
     -  Microsoft  Excel 
     -  Microsoft  Power point 

3.  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
ตั้งแต่เวลา  15.30  น.  เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม
ผู้ช่วยอธิการบดี ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 


