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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้าท างาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  นั้น  บัดนี้  การด าเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว          
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเข้า
ท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ    ณ   วันที่   9    พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่  9   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

............................................. 
 

ต าแหน่ง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
1. นักวิทยาศาสตร์ 
ประจ าศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบ
การผลิตตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหาร            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

 

1. นายพงศกร  แสงหงษ์ 
2. นางสาวจุฑามาศ  พุ่มพวง 
3. นางสาวภัททิยา  พรมสายใจ 

วันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น.   
ณ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบข้อเขียน  เนื้อหาเก่ียวกับ 

- งานด้านวิเคราะห์อาหารด้านเคมี 
กายภาพ และทางจุลชีววิทยา  

- การวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

- งานธุรการ งานพัสดุ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. –  15.00 น.  
ณ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง อ า ห า ร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบปฏิบัติ  เนื้อหาเกี่ยวกบั 

- การใช้เครื่องมือในการทดลอง 
- การใช้ห้องปฏิบัติการ 

เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป   
สอบสัมภาษณ์  ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง   
ณ ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ลงวันที่  9   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 

ต าแหน่ง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจ าศูนย์ภาษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี-
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

 

1. นางสาวจริยา  นิมิตตานันท์ 
2. นางสาวศิริพร  ฉลาดธัญกรณ์ 
3. นางยุวดี  แว่นทอง 
4. นายสรรเสริญ  จิตสว่าง 
5. นางสาวชุติมา  สุขทรัพย์ 
6. นางสาวกอบกุล  บุญประสาร 
7. นางสาวรัตนกร  นพวรรณ 
8. นางสาวสายรุ้ง  แข็งธัญญกิจ 
9. นางสาววิยะดา  จิตชัยเจริญกุล 
10. นายปฏิวัติ  วิชาวงษ์ 
11. นางสาวสาวิตรี  โคตะมูล 
12. นายอัคคะเมศฐ์  อรุณศรีโสภณ 
 
 

วันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น.   
ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบข้อเขียน  เนื้อหาเก่ียวกับ 

- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุและการเงิน 
- ติดตามและประเมินแผน/งาน/

โครงการ  
เวลา  ๑๓.๐๐ น. –  15.00 น.  
ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบปฏิบัติ  เนื้อหาเกี่ยวกบั 

- การจัดพิมพ์เอกสารต่างๆโดยโปรแกรม 
Microsoft word 

- การจัดท าตารางโดยโปรแกรม
Microsoft excel 

เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป   
สอบสัมภาษณ์   
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่  9   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

ต าแหน่ง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ 
3.นักวิชาการเงินและบัญชี 
ประจ าหน่วยบัญชี งานการเงิน  
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 

 

1. นางสาวจตุพร  ยิ้มแย้ม 
2. นางสาวภาวิณี  เงินทอง 

วันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น.   
ณ  ห้องประชุม ชั้น  3  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบข้อเขียน  เนื้อหาเก่ียวกับ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี 
- การจัดท างบการเงิน 

เวลา  ๑๓.๐๐ น. –  15.00 น.  
ณ  ห้องประชุม ชั้น  3  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบปฏิบัติ  เนื้อหาเกี่ยวกบั 

- การจัดพิมพ์เอกสารต่างๆโดยโปรแกรม 
Microsoft word 

- การจัดท าตารางโดยโปรแกรม
Microsoft excel 

เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป   
สอบสัมภาษณ์   
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง   
ณ  ห้องประชุม ชั้น  3  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

 


