
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

………………………………….. 

  ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕61 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นั้น  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  
(๑)  และ(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่  
๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี้  

ประกาศ   ณ   วันที่   14   ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕61 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ลงวันที่   14  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
…………………………………………………………. 

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

สอบ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และ 
นิติการ  กองกลาง  ส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

*1001  นางพัชรีย์  สนิทมาก 
*1030  นางสาวพิมพ์พิณ  ค าเพ็ง 
1031  นางสาวหทัยรัตน์  ธรรมสอน 
1034  นางสาวนิศาชล  ทองรักษ์ 
1036  นายมานะ  วัดเกลี้ยพงษ์ 
*1037  นายจิตพงษ์  หรุ่นข า 
*1043  นางสาววชัรากร  อินคลองใหม่ 
*1061  นางสาวสุกัญญา  แคนอินทร์ 
*1085  นางสาวนัจกร  อินทพงษ์ 
*1090  นายวิษณุพงษ์  ลีจ้อย 
1092  นางสาวอรพรรณ  พระยาลอ 
*1125  นางสาวชัชฎาภรณ์  เนตรสิงแสง 
1145  นางสาวชุติมา  ประเสริฐสังข์ 
1152  นางสาววาสนา  โชตริดาภาณ์ 
1155  นางสาวชุติมา  สุขทรัพย์ 
1158  นายเตชวินทร์  เขาค่าย 
1174  นางสาวศิรินทิพย์  สกุลดี 
*1175  นางสาวสมสวรรค์  เจนจบ 
1179  นางสาวสมฤดี  สังขาว 
1181  นายวีรวัฒน์  อึ้งชัยพงษ์ 
1182  นางสาวกัญญารัตน์  ค ามี 
1183  นางสาวสมหญิง  ขวญัอ่อน 
*1187  นายภูเมธ  สุวรรณชุติกุล 
1188  นางสาวรัตนาภรณ์  น้ านุช 
 
 

๑.  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  26  ธันวาคม  
2561  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  
ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ดังนี้ 
  1.  ความรู้เกี่ยวกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 
  2.  ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์  พ.ศ. 2561 
  3.  ความรู้เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  ขั้นตอนในการเสนอขอ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พ.ศ. 2561 
  4.  ความรู้เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการสอนในการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  พ.ศ. 2561 

 
 



- 2 - 
 

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

สอบ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และ 
นิติการ  กองกลาง  ส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

   5.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการประชุมและ
การบันทึกรายงานการประชุม การจัดรายงาน
การประชุม 
  6.  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ  
(การร่างหนังสือราชการ) 
  7.  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 
2547  และความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ  พ.ศ. 2554  และฉบับที่  2  
พ.ศ. 2560 

๒.  สอบความรู้ความสามารถ  หรือทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ในวันที่  26  
ธันวาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  ถึง
เวลา  ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  6/1  ชั้น  6  อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  
ดังนี้ 
  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Microsoft  word   Microsoft  Excel   และ 
PowerPoint 

๓.  สอบสัมภาษณ์  ในวันที่  26  ธันวาคม  
2561  ตั้งแต่เวลา  ๑5.3๐  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมชั้น  ๔  อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ  (อาคาร  ๑๔)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

หมายเหตุ  *  ให้ผู้สมัครสอบพนักงานราชการน าหลักฐานการช าระเงิน  มายื่นก่อนสอบ  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ 


