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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่  ๓/๒๕๕๖ 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เรื่อง        
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  ๒๓  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  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  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ    ณ   วันที่    ๔   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
ลงวันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.  2556 

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

 
สายวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 
-ไม่มีผู้เข้ามาสมัครรับการคัดเลือก- 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
จ านวน 1 อัตรา 

 
-ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก- 

1.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์  จ านวน 2 อัตรา 

130001  นายประยูร  อิมิวัตร์ 

1.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 1 อัตรา 

140001  นางอิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ 
            สิงหรา 

 
2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 2 อัตรา 

210001  นางสาวสุมาลี  แก้วสะแสน 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ-
จัดการโลจิสติกส์   
จ านวน 1 อัตรา 

220004  นายบัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ 
220005  นายนิตินันท์  ดอยลอม 
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3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีโยธา  
จ านวน 1 อัตรา 

310001  นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาออกแบบ-
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
จ านวน 2 อัตรา 

330001  นางสาวธนิยา  ชูศิลป์ 
330002  นายธนกิจ  โคกทอง 
330003  น.ส. เยาวรัตน์  สิรวิัฒนานุสรณ์ 

 
4.  คณะวิทยาการจัดการ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
4.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม   
จ านวน 1 อัตรา 

410001  นางสาวยุชิตา  กันหามิ่ง 
410003  นายณัฐวุฒิ  วิทา 
410004  นางสาวอังค์วรา  ข านาค 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการเงินและ   
การธนาคาร   
จ านวน 1 อัตรา 

420001  นางสาวอนันธิตรา  ดอนบันเทา 
420002  นางจิตรเลขา  ทาสี 
420003  นายวิษณุเดช  นันไชยแก้ว 

 
5.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
5.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาสาธารณสุข-
ศาสตร์   
จ านวน 1 อัตรา 

 
-ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก- 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

5.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
จ านวน 1 อัตรา 

520001  นางสาวสุกัญญา  จรพรม 
520002  นางสาวดรุณี  มณีทัศน์ 
520003  น.ส. ตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน 
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6.  คณะครุศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

6.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าคณะครุศาสตร์ 
จ านวน 1 อัตรา 

610001  นายชยุต  วิจิตรสุนทร ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

6.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 อัตรา 

 
-ไม่มีผู้เข้ามาสมัครรับการคัดเลือก- 

6.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
จ านวน 1 อัตรา 

630001  นางสาวชลธิชา  สวา่งไตรภพ 
630002  นางสาวเทพกาญจนา  เทพแก้ว 
630003  ว่าที่ร.ต.กฤษดา  กฤตเมธกุล 

6.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและ 
แนะแนว  จ านวน 1 อัตรา 

640001  นายภัทรกร  มุขศรีนาค 

 
สายสนับสนุน 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ าศูนย์เมียนมาร์ศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา 

700001  นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์ ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 



 
-4- 

2.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน 1 อัตรา 

800001  นายวิชชยา  ศรีสมุทร 
800002  นางสาวนิตยา  บุญเฉลิม 
800003  นางสาวกวิสรา  นิตย์รอด 
800004  นางสาวจริยา  ปิลาเป็ง 
800005  นางสาวสุทธิพร  แสนเขียว 
800006  นายปฏิวัติ  วิชาวงษ์ 
800007  นายภูมิพัฒน์  วังศิริกุล 
800008  นายศิวาทร  จุฬพันธ์ทอง 
800009  นายเกียรติยศ  จิตรโกศล 
 

ทุกต าแหน่งจะด าเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 

(ภาค ก) 
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

ห้องลีลาวดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 


